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Numer referencyjny: OGPŚ.271.8.2019                                                                                            Mały Płock, 11.09.2019 r.   
  
  
  

SPECYFIKACJA   

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

  

  
  

na zadanie pn.  

  

„Przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda-Skroda 
– Piasutno Żelazne”  

  
  
  
  

  

  
  
  

                                                                                                  

                                                                                               _________________________________________   
                                                                                                                                 Kierownik Zamawiającego   

  
  
  
  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane, na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).   
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 Rozdział I. Nazwa, adres i dane kontaktowe zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia publicznego, 

informacje o procedurze oraz miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu  

 

  

1. Zamawiający:   

Gmina Mały Płock z siedzibą pod adresem: 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15.  

tel. +86 279 13 12, fax. 86 279 12 50 
 e-mail: ugmplock@malyplock.pl 
http: www.malyplock.pl.pl   
  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – zwana dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

  
3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                

z 2018 r., poz. 1986) najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
  
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

1) Biuletyn Zamówień Publicznych,  

2) strona internetowa: www.malyplock.pl 

3) tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy Mały Płock.     

  

  

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.  
  

I. OGÓLNE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:  

  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne od drogi 
powiatowej Nr 1892B do granicy gminy Zbójna od km. 0+000 do km )+721,01, Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne od 

drogi powiatowej 1891B do granicy gminy Zbójna od km. 0+000 do 0+766,58 
1) Przebudowa drogi Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne na odcinku 766,58 m. 
2) Przebudowa drogi Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne na odcinku 721,01 m. 

 

 

   
UWAGI KOŃCOWE.  

1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w drogownictwie, wytycznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 
401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji, wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wszystkie wymiary podane w projekcie/przedmiarze 
robót sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału, stosować wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności 
prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z 
projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych i terenowych, 
teren w obrębie budowy należy uporządkować.                           
 

2. Wykonawca robót musi zorganizować proces budowlany  tak, aby swoimi działaniami nie doprowadzić  do 

uszkodzenia nawierzchni lub konstrukcji dróg nie objętych bezpośrednio robotami nawierzchniowymi, w szczególności 
chodzi tutaj o odcinki dróg gminnych, po których Wykonawca będzie się poruszał sprzętem ciężkim. Jeśli w wyniku 

mailto:ugmplock@malyplock.pl
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działań Wykonawcy robót dojdzie do uszkodzenia konstrukcji bądź nawierzchni odcinków dróg, na których nie są 
prowadzone przez niego roboty nawierzchniowe, Wykonawca robót będzie zobowiązany w ramach realizowanego 

zadania odtworzyć zniszczone elementy dróg bez prawa do dodatkowej zapłaty. W związku z powyższym Wykonawca 
robót przed rozpoczęciem prac wykona dokładną inwentaryzację fotograficzną lub inną (uzgodnioną z Zamawiającym) 

stanu dróg gminnych, z których będzie korzystał (na całej ich długości) w związku z zawartą umową o roboty budowlane.  

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary, projekt budowlany i  szczegółowe specyfikacje 
techniczne.  

  

II. POZOSTAŁE INFORMACJE:  
  
1.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,                      

poz. 1986) zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę,                       

na okres co najmniej trwania umowy zawartej z zamawiającym, osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego            
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. z 2019 r. poz. 1040).  

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę na okres, co 

najmniej trwania umowy zawartej z zamawiającym, osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  

a) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w przedmiarach robót 

– wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy,                                                         
za wyjątkiem kierownika budowy, kierownika robót.   

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem: liczby 
tych osób, podając ich imię i nazwisko,  rodzaju umowy o pracę, określając datę zawarcia umowy i wymiar etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności 1  bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników,  

                                                             
1  Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  
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5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.   

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

   

2. W sytuacji, gdyby w udostępnionych przez zamawiającego opracowaniach (dokumentach) załączonych do 
niniejszego postępowania wystąpiły nazwy, typy i pochodzenie produktów, wówczas zamawiający dopuszcza 

stosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów 
jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych przewidzianych w dokumentacji technicznej.  

Ponadto zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może mieć wpływu na zmianę ustalonej ceny ryczałtowej                     

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany trzeba będzie uzgadniać z inspektorem nadzoru.  

  

3. Zamawiający poleca, aby wykonawcy dokonali wizji w terenie, w celu dokładnego przygotowania oferty. 

Koszty związane z dokonaniem wizji w terenie ponosi w całości wykonawca.   
  
4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) 

minimalny okres rękojmi za wady przedmiotu wynosi 5 lat (60 miesięcy).  Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji 
jakości nie był krótszy niż 60 miesięcy (okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady).  

  

III. KODY CPV:  

a) główny kod:  

45233140-2 Roboty drogowe.   

b) dodatkowe kody:  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane.  

  

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia.  

  
Termin wykonania zadania:  do 30.06.2020 r.  

  

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.  
  

I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w niniejszym postępowaniu na mocy art. 22 ust. 1b ustawy Pzp w zakresie:  
  

I.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, tj.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny.  
  

I.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.  
Zamawiający wprowadza wymagania dotyczące spełnienia tego warunku. Poniżej są wskazane dokumenty – na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które składa na wezwanie zamawiającego wykonawca z 

najkorzystniejszą ofertą, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:  
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1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000,00 zł.   
1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000,00 zł. (dokumentem tym może być przykładowo: polisa OC lub inny, 

równoważny dokument). W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co 
najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach 

innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę 
przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.  
  

I.3. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.  
Zamawiający wprowadza wymagania dotyczące spełnienia tego warunku. Poniżej są wskazane dokumenty – na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które składa na wezwanie zamawiającego wykonawca                

z najkorzystniejszą ofertą, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:  

  

1. Wykonał:  
1) jedną (1) robotę budowlaną polegające na budowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji drogi, gdzie 
wartość brutto roboty wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych.  

2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży „Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do 
SIWZ)”, w którym przedstawi, że roboty te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,                         
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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 w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument 

potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych 
zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany 

zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w BZP.  

  

2. Potwierdzi, że są mu dostępne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia:   
1) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi                  

w specjalności drogowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży „Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ)”, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku 
składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten 

warunek spełnia.   
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3) W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień 
budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1186 ze zm., dalej zwana: „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), którzy nabyli 
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały 

uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 – dalej „ustawa o uznawaniu 

kwalifikacji”).  

 

3. Potwierdzi, że są mu dostępne następujące wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne:  

1) Jedna (1) koparka (lub koparko-ładowarką).  

2) Jedna (1) wytwórnia masy bitumicznej.  

3) Jeden (1) rozściełacz masy bitumicznej.  

4) Jedna (1) skrapiarka.  

5) Jeden (1) walec drogowy.  

6) Dwa (2) samochody samowyładowcze.  

7) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży „Wykaz narzędzi (załącznik nr 8 do SIWZ)”, wyposażenia 
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) 
dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

  

II. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, tj. w następujących przesłankach:  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do  

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;   

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:   

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263),   

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny,  c) skarbowe,   

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);   

14) wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;   

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;   

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów;   

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;   

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;   
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19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;   

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;   

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.);   

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;   

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

  

III. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w następujących przesłankach:   
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:  

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. z 2019 r. poz. 243 ze 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 2019 r.),                            
 

IV. Sposób wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie 
składał się z dwóch części:  
1) Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp każdy wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym „wstępne 
oświadczenie wykonawcy”, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zostaje złożona deklaracja o spełnieniu 

warunków udziału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie, 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 ust. 6 ustawy Pzp)  

2) W trakcie badania i oceny ofert, zamawiający dokona punktacji ofert nie podlegających odrzuceniu i których 

wykonawcy nie podlegali wykluczeniu. Następnie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zostanie wezwany tylko jeden 
wykonawca (którego oferta uzyskała największą ilość punktów w konkretnym zadaniu częściowym) do złożenia 

niezbędnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
o których mowa w niniejszym rozdziale. Dokumenty składane przez tego wykonawcę mają potwierdzać na termin ich 

złożenia, brak podstaw do wykluczenia i zostać złożone w terminie do 5 dni od otrzymania przez wykonawcę wezwania. 
Dokumentów tych wszyscy wykonawcy nie muszą składać wraz z formularzem ofertowym, gdyż ta czynność nie ma 

większego wpływu na sposób prowadzenia procedury badania i oceny ofert wskazanej powyżej.  W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców:  

a) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum,  

b) dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej jeden z jej uczestników, 
który ten warunek spełnia.   
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Rozdział V. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich wykonawców ubiegających się  o 

udzielenie zamówienia  

  

1. Zamawiający żąda od WSZYSTKICH WYKONAWCÓW złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do 
SIWZ) następujących dokumentów:  
1) Wstępne oświadczenie wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,  

a) wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ w celu wstępnej oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  

b) wstępne oświadczenie wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić, każdą stronę parafować, a na 
ostatniej złożyć czytelny podpis, opatrzony pieczęcią osoby upoważnionej,  

c)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie składa każdy                                
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 ust. 6 ustawy Pzp).  

  

2) Pisemne zobowiązanie podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, tylko jeżeli wykonawca polega na zasobach 

podmiotu trzeciego:  

a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych,  

b) 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,  

c)zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 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 i ust. 5,  

d) 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,                                   

e) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie                         

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,  

f) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 

1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne                         

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.  

g) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt a-f, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy Pzp.   

- dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert w postępowaniu,   

- wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.),  

- w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
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internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę dokumenty.   

- w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, 
które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.  

25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
  
3) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 

oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
  
4) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie                       

z treścią załącznika nr 9 do SIWZ.  
  

2. WSZYSCY WYKONAWCY przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do 
tej samej grupy kapitałowej.  

1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: www.malyplock.pl                       

w miejscu: „Wykaz złożonych ofert” informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego 

składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.   

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich.   

3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

4) Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wymaganego oświadczenia.  

5) Oświadczenie składa się w oryginalne w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój nr I na piętrze) Urzędu 
Gminy Mały Płock znajdującego się pod adresem: 18-516 Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15.  

  

  

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę z 

najkorzystniejszą ofertą, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia.  

  

1. Zamawiający żąda złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów TYLKO PRZEZ WYKONAWCĘ                             
z najkorzystniejszą ofertą:  
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 

(uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu ofert) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, tj:  
  
1) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument 

potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

2) Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
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o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument 
potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

3) Wykaz narzędzi (załącznik nr 8 do SIWZ), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy  w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.                         

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej 

uczestników, który ten warunek spełnia.   

4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000,00 zł. 
(dokumentem tym może być polisa OC lub inny, równoważny dokument). Dla potrzeb oceny spełniania warunku 

określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski 

nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w 

którym zostanie on opublikowany. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający 
składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,   

a) dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu,   

b) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.),  

c) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę dokumenty.   

d) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym 
podpunkcie, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne.  

e) w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokument ten składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum.   
  
2. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale.  

1) Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa 

w niniejszej specyfikacji, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.   

3. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób 

zapewniający czytelność tekstu.   

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów.  

6. Zamawiający zabrania, jakiegokolwiek usuwania, zmieniania lub skracania treści zawartych w załącznikach 

edytowalnych, w szczególności oświadczeń składanych przez wykonawców.   

7. Na mocy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, zamawiający, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wówczas może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów.   

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa 

do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o którym mowa w §5 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.  

11. Dokumenty, o których mowa w punkcie wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 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.  

13. 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.   

14. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).  

 

Rozdział VII. Podwykonawstwo oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.  
  

1. Podwykonawstwo  

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2) Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonanie robót budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania                                 

i zaniechania podwykonawców jak za własne.   
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3) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest podać taką 
informację w formularzu oferty i we wstępnym oświadczeniu wykonawcy wraz z podaniem zakresu robót 

budowlanych jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również firm podwykonawców.  

4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, podał nazwy albo imiona                          

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie realizacji 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.   

5) 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 wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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.  

6) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

7) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.   

  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 2) Dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  

c) ustanowionego pełnomocnika oraz  

d) zakres jego umocowania, a także  

e) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia.  

3) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy 

Pzp.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (ten 
wykonawca, który warunek udziału spełnia). Dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia składa odrębnie 

każdy z uczestników konsorcjum, natomiast dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.   

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z uczestników konsorcjum.   

7) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  

8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.  
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Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

między zamawiającym, a wykonawcami.  
  

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu pod nr tel. 86 279 12 50 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, e-mail: rborawski@malyplock.pl   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faksem lub drogą elektroniczną wszelkich dokumentów 
związanych z postępowaniem przetargowym, a zwłaszcza takich jak:  

1) wnioski (zapytania) do SIWZ,  

2) odpowiedzi na pytania lub modyfikacje treści SIWZ,  

3) zawiadomienia o wyborze/odrzuceniu oferty oraz o wykluczeniu wykonawców, pod warunkiem,  
4) wyjaśnienia składane przez wykonawców,   
5) inne dokumenty i informacje.  
3. Zamawiający preferuje komunikowanie się z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (drogą 

e-mailową).  

4. Wykonawca, który przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu komunikował się z zamawiającym, 
zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia zamawiającemu osobiście za pośrednictwem posłańca lub operatora 

pocztowego, oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.  

5. Wszelkie oświadczenia, w tym wstępne oświadczenie wykonawcy – sporządza się pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej.  

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oferty, pisma, wnioski oraz oświadczenia, w 

tym wstępne oświadczenie wykonawcy muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań oraz pozostałych informacji przekazywanych drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w 

każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku jej potwierdzenia przez wykonawcę 
istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub podany przez 

wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma.   

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana na stronie internetowej pod adresem: 
www.malyplock.pl  

9. Na mocy art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego wyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, wówczas 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.   

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, a także zamieszczając wyjaśnienia na swojej stronie 
internetowej pod adresem: www.malyplock.pl, bez ujawniania źródeł zapytania.  

11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej pod adresem wskazanym 

wyżej. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, pod adresem wskazanym wyżej.  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 

przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  
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14. Do kontaktowania się z wykonawcami, zamawiający upoważnia:  

a) w zakresie procedury przetargowej:  

- Radosław Borawski   faks: 86 279 12 50, e-mail: rborawski@malyplock.pl  

 b) w zakresie merytorycznym: Stanisław Piegza  
 faks:86 279 12 50, e-mail: jduchnowski@malyplock.pl  

 

Rozdział IX. Wadium.  

  
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.09.2019 roku do godz. 1100, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne,                         

w przypadku uznania rachunku zamawiającego (kwota wadium wpłynie na konto zamawiającego).  

3. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych 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 2019 r., poz.310 ze zm.).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank 

Spółdzielczy w Kolnie o/Mały Płock 21 8754 0004 0130 0097 2000 0160 

5. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-5 niniejszego rozdziału, należy złożyć                          

w oryginale jako drugi dokument (obok oferty) w sekretariacie (pokój nr I na piętrze) Urzędu Gminy Mały Płock 

znajdującego się pod adresem: 18-516 Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego, w terminie wskazanym w pkt 2.  

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego                         

w każdej z możliwych form.   

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie                                           

z obowiązującym prawem i powinny zawierać następujące elementy:  

1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.  

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem).  

3) Kwotę gwarancji (poręczenia).  

4) Termin ważności gwarancji (poręczenia).  

5) Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie iż:  

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) wykonawca, którego ofertę wybrano:  

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.   

8. Zasady zwrotu/zatrzymania/ponownego wniesienia wadium:  

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 

zastrzeżeniem pkt 7.2.  

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, 

jeżeli jego wniesienia żądano.   

4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert.  

5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.   

6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.   

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.   

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.   

  

Rozdział X. Termin związania ofertą.  
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

  

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie 
długopisem, bądź niezmywalnym atramentem.  

4. Oferta musi być sporządzona w całości, czytelnie, opatrzona datą jej sporządzenia oraz podpisem osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według 

postanowień niniejszej Specyfikacji.  

6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.  

7. Zamawiający zaleca, aby:  

1) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (wraz z załącznikami do oferty) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub posiadające właściwe pełnomocnictwo.  

2) Kartki oferty były trwale spięte (np. w skoroszyt), a każde zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 
parafowane i oznaczone kolejnymi numerami.  

8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:  

1) Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z 
danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub pełnomocnika,  
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2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do 
tej czynności prawnej, co powinno wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty (zgodnie z rozdziałem V pkt  

niniejszej SIWZ).  

9. Ofertę należy starannie zapakować w zamknięte, nieprzezroczyste opakowanie (np. w kopertę) oraz czytelnie 

opisać według poniższego schematu:  

 

NADAWCA:  

Nazwa i adres wykonawcy  

(pieczęć lub czytelne wypełnienie)  

                                                        ADRESAT:  

                                                                                                                         Gmina Mały Płock 

                                                                                                                         ul. Jana Kochanowskiego 15 

                                                                                                                         18-516 Mały Płock 

                                                                                                 

       Oferta na zadanie pn.  

 „Przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne”.   

  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ  

  

10. Zmiana lub wycofanie oferty  

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie zawiadomić zamawiającego, przed upływem terminu 
składania ofert.  

3) Pismo należy złożyć zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 8 rozdziału XI niniejszej SIWZ, oznaczając 

dodatkowo słowami: „WYCOFANIE OFERTY” lub „ZMIANA OFERTY”.  

4) Zamawiający żąda, aby do pisma o wycofaniu oferty, załączony był dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania wykonawcy.  

11. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Dlatego ważne jest czytelne podanie 

nazwy i adresu wykonawcy na kopercie.   

12. Tajemnica przedsiębiorstwa  

1) Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 
ze zm.), wówczas muszę one być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Zamawiający zaleca umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub w oddzielnej 
kopercie dołączonej do oferty.  

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

13. Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała 

treści SIWZ.  

14. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień 

treści złożonej przez niego oferty.   

15. Zamawiający w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów – zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu.  

16. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność 

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 

zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
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ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pomoc publiczną udzieloną na podstawie 
odrębnych przepisów, ponadto w zakresie: wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisu o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, wynikającym z przepisów prawa 
ochrony środowiska oraz powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

  

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój nr I na piętrze) Urzędu Gminy Mały 
Płock znajdującego się pod adresem: 18-516 Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15 w terminie do dnia:  27.09.2019 r. 

do godz. 1100.  

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do siedziby zamawiającego, a nie nadania przez 

wykonawcę (np. za pośrednictwem operatora pocztowego).  

3. Osoba upoważniona przez zamawiającego dokona otwarcia ofert w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mały 
Płock znajdującego się pod adresem: 18-516 Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15, w dniu:  27.09.2019 r.               

o godz. 1115.  

4. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, członek komisji przetargowej (bądź osoba upoważniona przez zamawiającego) 

poda kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Członek komisji przetargowej (bądź osoba upoważniona przez zamawiającego) poda nazwy (firmy) wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów oceny.   

7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej  

pod adresem: www.malyplock.pl, informacje dotyczące:  

1) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.  

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

  

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczania ceny.  

  
1. Cena ofertowa powinna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 178) a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, który stanowi, że „cena to wartość 

wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 
Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową”.  

2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.   

3. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy 
podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

4. Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.  

5. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego zamówieniem.  

6. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie 
koszty i ryzyka wynikające z wymagań określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz w obowiązującym na dzień 

składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, 

warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do 
prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia.  

7. Podstawą wyliczenia ceny ryczałtowej jest przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wszelkich rozbieżności, które nasuwają się w trakcie analizy 

dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Zamawiającemu. Zamawiający po przeanalizowaniu udzieli 
wyjaśnień i dokona zmian jeżeli będzie taka konieczność.  

9. Stawka podatku VAT mająca zastosowanie do przedmiotu zamówienia wynosi 23%, zgodnie z przepisami ustawy                 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).  
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10. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.   

 

Rozdział XIV. Kryteria oceny ofert z uwzględnieniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert.  
  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie 

podlegał wykluczeniu z postępowania.   

2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert (dla każdego 

zadania częściowego oddzielnie): I. CENA (C) - 60%.   
Oferta najtańsza spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert otrzyma 60 punktów.   

Pozostałe proporcjonalnie mniej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według formuły:  
C = (Cn / Cof.b. ) x 60 = ilość punktów,  gdzie:  C – cena,  

Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej, nieodrzuconej, 60 
– procentowe znaczenie kryterium ceny.   

  
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp:cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja  
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.). Tam zaś definicja została zakreślona                            w 

następujący sposób: Art. 3 ust. 1:  
1) cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;   
2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 

taryfową.   
  

II. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI JAKOŚCI (G) - 40%.   
  

W ramach kryterium „Przedłużenie gwarancji jakości” (ustawowe kryterium jakości) punkty będą przyznawane według 

niżej wymienionych zasad:  

  

1) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (okres gwarancji jakości jest równy 

okresowi rękojmi za wady przedmiotu).  
2) Oferta z zaproponowanym przez wykonawcę okresem gwarancji krótszym niż 60 miesięcy – zostanie 
odrzucona.  
3) Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Przedłużenie gwarancji jakości” dla okresu gwarancji 
powyżej 60  miesięcy (tj. 1 – 30 naliczonej w okresach miesięcznych) według wzoru:  
  

G = (Gof.b./Gn) x 40 = ilość punktów,  
  

gdzie:  

G – przedłużenie gwarancji jakości,  

Gof.b. - liczba zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie badanej miesięcy przedłużenia gwarancji jakości, powyżej  
minimalnego okresu gwarancji (60 miesięcy),  

Gn – największa liczba zaproponowanych miesięcy przedłużenia gwarancji jakości (max. 30 miesięcy)  

40 – procentowe znaczenie kryterium przedłużenia gwarancji jakości.   

  
UWAGA! W formularzu ofertowym przy tym kryterium oceny, w podpunkcie „a” należy wpisać zaproponowany przez 
Wykonawcę okres PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI, czyli od 1 miesiąca do 30 miesięcy. W podpunkcie „b” należy wpisać 
ŁĄCZNY okres gwarancji jakości, czyli sumę minimalnego okresu wymaganego przez zamawiającego (60 mcy) i 
zaproponowanego przez wykonawcę okresu przedłużenia gwarancji (np. 60+30, czyli 90 m-cy).  
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3. Ostateczna ilość punktów (S) jaka zostanie przyznana każdej ofercie, stanowi sumę punktów jakie zostały przyznane 
ofercie w każdym kryterium oceny ofert: S = C + G gdzie:   

S– punkty przyznane ofercie badanej, nieodrzuconej, łącznie za kryterium „Cena” i „ Przedłużenie gwarancji ”.   

C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej, nieodrzuconej ofercie,   

G – punkty za kryterium „Przedłużenie gwarancji jakości” przyznane badanej, nieodrzuconej ofercie.  

  

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

  

Rozdział XV. Informacje o dopełnieniu formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty.  
  

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym                         
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane wyżej kryteria oceny ofert.   

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy 

Pzp.   

3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,   

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,   

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa              
w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu 

negocjacji albo dialogu,   

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,   

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,   

7) unieważnieniu postępowania   

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

4. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej pod adresem: www.malyplock.pl, informacje, o której 
mowa w punkcie 3.1. i 3.5. – 3.7. niniejszego rozdziału.  

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.   

6. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w niniejszym 

postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, bądź upłynie termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 

wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze.    

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn zm.) zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy                        
o pracę na okres, co najmniej trwania umowy zawartej z zamawiającym, osoby wykonujące wskazane przez 

zamawiającego w ppkt 1 czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1040 ze zm.).  
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Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
  

I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.   

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych 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 2019 r., poz. 310 ze zm.).  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kolnie o/Mały Płock 21 8754 0004 0130 0097 2000 0160. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia.   

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.   

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                              
o których mowa w pkt. 3.  

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wartości.   

9. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone 
przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną robotę budowlaną.  

10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9, w dniu zawarcia umowy wykonawca obowiązany jest wnieść co najmniej 30% 

kwoty zabezpieczenia.  

11. Zamawiający wpłaca kwoty na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.  

12. W przypadku, o którym mowa w pkt 9, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do 
połowy okresu, na który została zawarta umowa.   

13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy.   

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.   

15. Wypłata, o której mowa w pkt 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.    

16. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub 

poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
sporządzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.   

  

II. Zwrot zabezpieczenia:  

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane.   

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.  

3. Kwota, o której mowa w pkt 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.   
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Rozdział XVII. Postanowienia końcowe.  
            

1. Wykonawca zobowiązany jest bezpośrednio przed podpisaniem umowy, złożyć zamawiającemu kosztorys 

ofertowy, sporządzony w oparciu o obowiązujący KNR i KNNR oraz o elementy ujęte w przedmiarze robót                         

i specyfikacji technicznej, z równoczesnym podaniem parametrów kosztów ogólnych, stawki roboczogodziny i 

zysku dla każdego zadania częściowego (kosztorys musi być podpisany i złożony w oryginale).  

2. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

3. W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy podwykonawców, Zamawiający dokona stosownych zmian we 
wzorcu umowy.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien wykazać że osoba/y reprezentująca Wykonawcę jest umocowana 

do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.  

5. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  rygorem 

nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczeń określony w SIWZ. 
Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy:  

1). Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, w tym jego przedłużenia, w sytuacji wyrażenia przez 

Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w 
następujących przypadkach:  

a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było 
przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej lub gazu – termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z 

okresu wystąpienia zjawiska  

b) wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:  

- niesprzyjające warunki atmosferyczne, odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 

tj. długotrwałe, ciągłe opady deszczu (powyżej 7 dni kalendarzowych), ciągłe lub znaczne opady śniegu (powyżej 7 dni 
kalendarzowych ) lub gradu, utrzymywanie się niskich temperatur (powyżej 5 dni kalendarzowych, przy temperaturze 

poniżej -5oC) - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu 
wystąpienia ww. okoliczności,  

- warunki archeologiczne (wykopaliska, znaleziska i inne), geologiczne lub wystąpienie kolizji budowlanych, przeszkód, 

które uniemożliwiają wykonanie zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy 
niż wynikający z okresu wystąpienia zjawiska  

c)ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, 
instalacji lub urządzeń obcych jeśli ich położenie powoduje konieczność wykonania robót związanych z ich 

zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji o okres nie dłuższy niż wynikający z konieczności ich zabezpieczeniem lub 
usunięciem kolizji.   

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

robót przez  Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie 

zawinionych przez Wykonawcę – przesunięcie terminu o okres nie dłuższy niż: czas wstrzymania robót przez 
zamawiającego, usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz wydania decyzji 

(uzgodnień, pozwoleń) przez organ administracji lub inne podmioty.  

2) Zmiana sposobu spełniania świadczenia powodująca konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:   

a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w 
SIWZ i innych osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru itp. oraz osób 

reprezentujących strony,  

b) zmiana w zakresie podwykonawcy, w tym przypadku jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Pzp, pod 
warunkiem wskazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają 
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je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania 
warunków dokonana będzie przez zamawiającego,  

c) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,   

d) zmianie uległy stawki podatku VAT,   

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,  f) zmiany w 
kolejności terminów wykonywania robót budowlanych.  

  
4) Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej 
strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  
  
6. Powyższe zmiany wskazane w pkt 5 nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).  
  
7. Zamawiający nie przewiduje:  

1) Składania ofert wariantowych.  

2) Udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

3) Zawarcia umowy ramowej.  

4) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

5) Rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.  

6) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

7) Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.  

  

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej.   
  

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a 
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.   

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej                         
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany                         

na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.  

2) Określenia warunków udziału w postępowaniu.  

3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.  

4) Odrzucenia oferty odwołującego. 5) Opisu przedmiotu zamówienia.  

6) Wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Terminy na wniesienie odwołania:  

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8,  

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
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inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8.  

7. Szczegółowy zakres i procedura wniesienia środka ochrony prawnej przez wykonawcę, opisana została w Dziale VI 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

8. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.  

1) Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie 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).  

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu 

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy                                       

w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu 
obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SIWZ.  

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, należy składać odpowiednio do sposobu składania "Formularza 
oferty".  

4) Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 
Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.  

  

Rozdział XIX. Załączniki do SIWZ.  
  

1) Załącznik nr 1 – projekt umowy.  

2) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.  

3) Załącznik nr 3 – wstępne oświadczenie wykonawcy.  

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

5) Załącznik nr 5 – pisemne zobowiązanie podmiotu.  

6) Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych. 7) Załącznik nr 7 – wykaz osób.  

8) Załącznik nr 8 – wykaz narzędzi.  

9) Załącznik nr 9 – oświadczenie RODO.  

10) Załącznik nr 10 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO.  


