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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn:
Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 – 0+950

Termin składania ofert:

do dnia 21.08.2019 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert:

dnia 21.08.2019 r. o godz. 1205

Sporządziła: Olga Janik

Zatwierdził:

Czarny Bór, dnia 06.08.2019 r.

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 – 0+950

Część 1. Postanowienia ogólne
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Czarny Bór
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
tel.: 74 8450 139/fax: 74 8450 006
www.bip.czarny-bor.pl
sekretariat@czarny-bor.pl / infrastruktura@czarny-bor.pl
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ”.
1.2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zamówienie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”;
2) W sprawach nieuregulowanych w Ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);
3) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem zasad określonych w PZP;
4) Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.
5) Ponadto postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy:
a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479);
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
c) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
1.3. Oferty częściowe, wariantowe, podwykonawstwo, aukcja elektroniczna
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1,
pkt 6 i 7;
4) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej;
5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane;
6) Podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie.
Część 2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Nazwa zamówienia:
Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 – 0+950.
2.2. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45 23 31 42 – 6 Prace dotyczące naprawy dróg
45 45 30 00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne
45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 32 52 – 0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45 23 32 00 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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2.3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie dogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witków o statusie drogi wewnętrznej. Inwestycja
będzie prowadzona w granicach działek drogowych nr 189 i 241, obr. Witków. Zakres robót obejmuje
950 m drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 189. Odbudowa obejmuje m.in.
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na całej
powierzchni jezdni, podbudowy z kruszywa, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa.
2.4. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej zadania, która stanowi integralna część
SIWZ w tym:
 projekt budowlany;
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2.5. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm
i atestów, dokumentów, nazw, marek, itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub
przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi
zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość
wykonania przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami. Za
oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały
i urządzenia, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz spełnią wymagania Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 5 PZP to na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego
materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.6. Zgodnie z treścią art. 29 pkt 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby biorące udział przy wykonywaniu
następujących czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
 wykonanie czynności w zakresie branży drogowej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone
w projekcie Umowy.
2.7. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 21.10.2019 r.
2.8. Planowane źródła finansowania zadania: środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie
dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Część 3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 12-23 PZP;
2) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z art.
22 ust. 1b PZP, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 co najmniej dwie roboty budowlane, w zakresie których było wykonanie remontu,
przebudowy lub budowy drogi o długości co najmniej 500 mb, klasie drogi co najmniej
dojazdowej (droga klasy D) oraz nawierzchnią z betonowej kostki brukowej.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej
umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma
możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 kierownikiem budowy specjalności inżynieryjnej drogowej:
 posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej – drogowej, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
 minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lat od uzyskania uprawnień;
 będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia / nie
spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki jak wyżej.
3.2. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP: Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia Wykonawcy z postępowania w ramach art. 24 ust. 5 PZP.
Część 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
4.1. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.
4.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ.
4.4. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym
w załączniku nr 1 do SIWZ. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający będzie żądał w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Części 4 pkt 4.7. niniejszej SIWZ.
4.5. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP, dokona oceny złożonych ofert dwuetapowo:
1) ocena ofert na podstawie kryteriów oceny ofert;
2) weryfikacja czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
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1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4),
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, i które będą skierowane do
realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami (załącznik nr 5),
3) oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane
uprawnienia (załącznik nr 6).
4.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
4.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 4.7.1) Części 4 SIWZ składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 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 lub
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4.7. 1),
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
4.10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
4.11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3).
4.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4.13. Forma składania dokumentów przetargowych:
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1) wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie pisemnej i mają stanowić
załączniki do oferty przetargowej. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów
nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on: „nie dotyczy”;
2) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, na zasadach określanych w art. 24a PZP,
muszą być złożone w oryginale;
3) pozostałe dokumenty składające się na ofertę, inne niż oświadczenia określone w pkt 4.12. 2)
niniejszej SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Część 5. Podmioty, o których mowa w art. 22a ust. 1 PZP – wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
5.1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 8) do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 22a Ustawy PZP).
5.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a Ustawy PZP, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 22a ust. 5 Ustawy PZP).
5.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Części 4 pkt 4.7 1) - 3).
5.4. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne, zawodowe, sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1.
Część 6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców
6.1. Zasady dotyczące podwykonawstwa:
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców;
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy, podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 36 ust. 2 Ustawy PZP, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
PZP;
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474
KC) jak za własne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem
niezależnie od jego woli.
6.2. Zamawiający wymaga aby umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,
zawierały następujące zapisy:
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1) oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy (wraz z ewentualnymi aneksami)
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi
zastrzeżeń;
2) oświadczenie, że podwykonawca będzie realizował umowę podwykonawstwa wyłącznie
w zakresie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
3) oświadczenie, że podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi prawa zastawu, oraz nie obciąży
w jakikolwiek inny sposób prawami osób trzecich żadnej części robót budowlanych, usług lub
dostaw;
4) oświadczenie, że podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających
z umowy podwykonawstwa na osobę trzecią bez zgody udzielonej na piśmie łącznie przez
Zamawiającego i Wykonawcę;
5) postanowienie, że Wykonawca zapewni terminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy,
o okresie płatności nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania faktury;
6) zapisy, z których wynika że Wykonawca będzie wypłacał wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą;
7) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie danej części zamówienia;
8) z wynagrodzenia podwykonawcy nie mogą być potrącane przez Wykonawcę kwoty na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez podwykonawcę oraz kwoty na wniesienie
przez podwykonawcę zabezpieczenia w okresie gwarancji;
9) Zamawiający i Inspektor mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i mają
prawo żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie dowodów zapłaty należnego
podwykonawcom wynagrodzenia;
10)Zamawiający i Inspektor mają prawo wglądu do dokumentów pracowników zatrudnionych na
kontrakcie w zakresie umożliwiającym kontrolę:
a) posiadanych uprawnień do pracy na danym stanowisku;
b) posiadanych badań lekarskich dopuszczających pracowników do pracy;
c) legalności zatrudnienia;
d) zapewnienia minimalnego wynagrodzenia wymaganego przez prawo Rzeczpospolitej
Polskiej;
Postanowienia dotyczące podwykonawców odnoszą się także do dalszych podwykonawców.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
lub sprzeciwu.
6.3. Zgodnie z art. 143b ust. 8 Ustawy PZP Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada 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 o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
Część 7. Podmioty, o których mowa w art. 23 PZP,
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 Ustawy PZP
spełniają warunki udziału w postępowaniu w następujący sposób:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem
nieważności (art.99 § 2 KC) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych,
a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców i dołączone do składanej oferty;
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3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP składa pełnomocnik do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
4) każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie składa oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP wraz
z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu
z art. 24 ust. 1 PZP oraz oświadczenie wraz z dokumentami dot. grupy kapitałowej;
5) warunki udziału w postępowaniu (Część 3, pkt 3.1. SIWZ) spełnione przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będą zsumowane, w celu stwierdzenia czy
wspólnie spełniają warunki wymagane od Wykonawcy.
7.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Pełnomocnikiem.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie im zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
umowę konsorcjum.
7.4.Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”
w miejscu np. „Nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
7.5. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają na zasadach określonych w Części 4 SIWZ.
Część 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony
internetowej Zamawiającego: http://www.bip.czarny-bor.pl/.
8.2. W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy dokumentów, ustanowionych w Części 4 SIWZ.
8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.4. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP.
Część 9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
00/100 złotych).
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
uzna za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdą się na
rachunku Zamawiającego:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kamiennej
Górze, 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 – z zaznaczeniem na przelewie: Odbudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 – 0+950;
2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.
110, 650, 1000 i 1669). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, kopię
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dokumentu należy załączyć do oferty, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał
wadium, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór.
9.3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
nieodwołane i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP.
9.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
9.5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.
Część 10. Termin związania ofertą
10.1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z tym, że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak
niż 60 dni.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Część 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem załączonego wzoru (formularz
ofertowy);
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
(załącznik nr 1);
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów
(załącznik nr 8);
5) W przypadku podpisania ofert przez pełnomocnika – dokument, z którego wynika upoważnienie
do reprezentowania Wykonawcy.
11.2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
11.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.4. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
11.5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
11.6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym
dla formy organizacyjnej.
11.7. Wszelkie zmiany naniesione na ofertę oraz załączniki po ich opracowaniu muszą być parafowane
własnoręcznie przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione.
11.8. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie ich ze sobą w sposób uniemożliwiający
zdekompletowanie.
11.9. Opakowanie oferty:
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1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich
niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
2) Koperta ma posiadać nazwę i adres Wykonawcy;
3) Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego i opisać w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 – 0+950
Nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert do dnia 21.08.2018 r., godz. 12:05”
11.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 PZP, oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419
z późn. zm.). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica
przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu rękojmi za wady i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4
PZP).
11.11. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisane paczki (koperty) zawierające zmiany należy dodatkowo
oznakować napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisane paczki (koperty) zawierające zmiany należy dodatkowo
oznakować napisem WYCOFANIE. Koperty oznaczone WYCOFANIE będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Część 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór, Biuro Podawcze, najpóźniej do
dnia 21.08.2018 r. do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, zgodnie z zasadami określonymi
w art. 84 ust. 2 PZP.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2018 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór, pokój nr 5, Sala Konferencyjna.
12.3. Zasady obowiązujące przy otwarciu ofert:
 otwarcie ofert jest jawne;
 przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców;
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 bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
 Zamawiający podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach;
12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.czarnybor.pl informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Część 13. Opis sposobu obliczania ceny
13.1. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
13.2. Wykonawca winien wyliczyć cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia: netto i brutto oraz
należny podatek VAT.
13.3. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz przepisami wspólnotowymi.
13.4. Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu będzie mieć charakter
ryczałtowy.
13.5. Cena ryczałtowa podane w ofercie jest stała i nie podlega zmianom podczas realizacji przedmiotu
umowy.
13.6. Łączna cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
13.7. Podstawę do obliczenia ceny stanowią: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, inne wytyczne określone w niniejszej SIWZ oraz
projekcie umowy.
13.8. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 PZP.
13.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Część 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
14.1. Zamawiający działając zgodnie z art. 91 ust. 2 PZP, w przedmiotowej procedurze zastosował
kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium

Waga

I. Cena oferty

60%

II. Gwarancja i rękojmia

40%

14.2. Opis kryterium ceny oferty:
W kryterium „cena” kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:

C = Cmin : Cbad x 100 pkt x 60%

gdzie:
C – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium „cena”
C min. – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. – oznacza cenę oferty badanej
14.3. Opis kryterium gwarancja i rękojmia:
W kryterium „gwarancja i rękojmia” kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:

G = Gbad : Gmax x 100 pkt x 40%
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gdzie:
G – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium „gwarancja i rękojmia”
Gbad – oznacza okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Gmax – oznacza najdłuższy okres gwarancji i rękojmi zaproponowany spośród ważnych ofert
Zamawiający określa akceptowalny okres gwarancji i rękojmi obejmujący – minimalny od 36 miesięcy
i maksymalny do 60 miesięcy. Wykonawca winien w ofercie podać okres gwarancji i rękojmi pomiędzy
36 a 60 miesięcy włącznie. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego, Wykonawca
otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 60 miesięcy. Wykonawca winien podać ilość miesięcy
wyrażony liczbą całkowitą.
Wszystkie oferty, których okres gwarancji i rękojmi będzie krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone
przez Zamawiającego, zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 2 PZP Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie
odpowiada treści SWIZ.
14.4. Ostateczna ocena punktowa oferty:
Pmax = C + G
gdzie:
Pmax – oznacza całkowitą ilość punktów uzyskanych przez ofertę
C – oznacza ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium „cena”
G - oznacza ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium „gwarancja i rękojmia”
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną
liczbę punktów z kryteriów przyjętych w postępowaniu. Punkty wynikające z algorytmu matematycznego,
uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Część 15. Wyniki postępowania
15.1. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej
http://bip.czarny-bor.pl/ oraz niezwłocznie prześle zawiadomienie o wyniku przetargu do wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
15.2. Zamawiający w informacji o wyniku przetargu wskaże:
 firmę (nazwę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy firmy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
 termin zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po upływie którego może zostać zawarta umowa
w sprawie zamówienia publicznego.
Część 16. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP
zostanie zawarta, w formie pisemnej, w terminie określonym zgodnie z art. 94 PZP. O miejscu
i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zastała uznana za
najkorzystniejszą. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy obowiązane są
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie te nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w tym nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
16.3 Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:
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1)
2)
3)
4)

przedłożyć umowę konsorcjum w przypadku Wykonawców występujących wspólnie;
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Części 17 SIWZ;
przedłożyć kosztorys ofertowy, na podstawie którego określono cenę oferty;
przedłożyć kopię uprawnień kierowników robót wskazanych w wykazie osób sporządzonym
przez Wykonawcę wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.
16.4. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Harmonogram
rzeczowo – finansowy (do uzgodnienia z Zamawiającym).
16.5. Wykonawca nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac przedstawi Plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (BiOZ).
Część 17. Istotne postanowienia umowy oraz ich zmiana
17.1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 7 do niniejszego SIWZ.
17.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie
w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.
17.3. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym
zakresie i przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od
Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie
przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone;
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania
Robót;
3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania;
4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane – uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;
6) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania
Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do
umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego;
10) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane
osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę;
11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;
12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia;
13) zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie;
14) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie,
15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
17) zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy Prawo zamówień publicznych;
18) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie.
Część 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
18.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię odwołania przesyła się do
Zamawiającego w terminach i na zasadach określonych w art. 180 i art. 182 PZP.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
18.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
18.5. 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 prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub
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zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.
Część 19. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
19.1. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1) Formularz ofertowy;
2) Załącznik Nr 1 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia;
3) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o grupie kapitałowej;
5) Załącznik Nr 4 – Wykaz robót budowlanych;
6) Załącznik Nr 5 – Wykaz osób;
7) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień;
8) Załącznik Nr 7 – Projekt umowy;
9) Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czarny Bór z siedzibą: ul. Główna
18, 58-379 Czarny Bór;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór jest Pani Jolanta Sanojca,
tel. 74 8450139, e-mail biuro.rady@czarny-bor.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 –0+950, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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