
 

 

            
 

 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH 32-400 MYŚLENICE UL .SŁOWACKIEGO 82 

tel.(0-12) 27-217-33  fax. (0-12) 27-217-33 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
ZP-17/2017 

 
NA 

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – 

Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZP-17/2017                                                                                                                   Myślenice, 20.10.2017 r. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 

tel. 12/272-17-33 , fax. 12/272-17-33, 
ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  

 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zamówienia:  

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez 
przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. 
Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.11-3, 71.32.00.00-7, 45.11.00.00-1, 
45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.80-5,  45.23.32.21-4 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 20.10.2017 r. pod nr  605059-N-2017 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu 
przebudowy drogi powiatowej nr K1977 w miejscowości Myślenice i Osieczany, o łącznej długości ok. 4,2 km, 
wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych na rzece Raba oraz przebudową dwóch skrzyżowań,         
ul. Piłsudskiego z ul. Zdrojową na skrzyżowanie typu rondo i skrzyżowania drogi powiatowej K1977 z 
drogą powiatową K1928. 

Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:  
Na przedmiot zamówienia składają się trzy etapy: 
2.2. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej. 
2.2.1 Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie branże, obiekty oraz urządzenia wchodzące w 
skład przebudowywanej drogi (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne)  i uzyskanie, 
w razie konieczności, zgód właściwych organów na prowadzenie robót. Dokumentacja winna być 
opracowana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 
2.2.2 Na dokumentację projektową składa się: 
1) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych; 
2) wykonanie badań oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
3) wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów; 
4) w razie zaistnienia konieczności, opracowanie planów, rysunków lub innych dokumentów dla wszystkich branż 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, a także PFU; 
5) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującym przepisami (w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności); 
6) wszelkie niezbędne opracowania (rozpoznanie geotechniczne podłoża, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne) 
oraz uzyskać wszystkie wymagane do realizacji robót opinie, uzgodnienia i decyzje (w tym decyzje o pozwoleniu 
wodnoprawnym, o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia); 
7) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie 
decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu; 
8) sporządzenie uproszczonego kosztorysu, zawierającego co najmniej tabelę elementów scalonych; 
9) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót od właściwego organu, 
pozwalającej na realizację inwestycji oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane; 



 

 

10) opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzonych w oparciu o 
aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych; 
11) opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, przez Zarządzającego Ruchem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się wyłączenia z ruchu jednocześnie obu obiektów mostowych 
przewidzianych do przebudowy; 
12) przekazanie praw autorskich majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej; 
13) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń 
lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym; 
14) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi pozwoleniami 
wymaganymi prawem budowlanym; 
15) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 
2.2.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową protokołem zdawczo-odbiorczym z 
załączonym oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
2.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i 
przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które 
Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 
2.2.5. Kompletna dokumentacja przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót musi 
być zaakceptowana przez Zamawiającego. 
2.2.6. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz 
prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę ewentualnie 
uprawomocnienia się zgłoszenia przekaże Zamawiającemu po 1egz. (komplet) projektu budowlanego i 
wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i w pliku otwartym).  
2.2.7 Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
2.2.8. Parametry drogi powiatowej mają spełniać wymagania dla dróg klasy G i Z, zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124), natomiast parametry przebudowywanych obiektów, wynikać będą z przyjętych rozwiązań 
projektowych i uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji, i muszą odpowiadać aktualnym przepisom, w 
szczególności warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).  
2.2.9. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego sprawowanie nadzoru 
autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2.2.10. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, w zakresie zgodności realizacji z 
projektem, poprzez udział w radzie budowy lub wizyty na budowie oraz uzgodnienie możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.3 Etap II – Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową 
2.3.1 Roboty należy realizować w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, która uzyskała 
prawomocną decyzję pozwolenia na budowę / prawomocne zgłoszenie / prawomocną decyzję ZRID, oraz 
obowiązujące przepisy prawa (w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego).  
2.3.2 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
dokumentacji fotograficznej drogi, objętej przebudową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń i 
posesji sąsiadujących bezpośrednio z drogą. 
2.3.3 Zakres zamówienia przewiduje następujące główne elementy robót: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie chodnika, 
- przebudowa obiektów mostowych, 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
- przebudowa skrzyżowań, 
- wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, 
- wykonanie poboczy, 



 

 

- odwodnienie drogi, 
- wykonanie zjazdów, 
- wykonanie zatok autobusowych, 
- oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
2.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonywania robót, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
2.3.5 Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych, 
znajdujących się w pasie drogowym, zasad prowadzenia robót wraz z ewentualnym (w razie konieczności) 
zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. 
2.3.6 Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia obciążają Wykonawcę. 
2.3.7 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza winny być przekazane Zamawiającemu w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z 
Prawem budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i 
uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ lub zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania jego przyjęcia 
przez właściwy organ. 

2.3.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót opisany został w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU), który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 

3.2.9. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, 
poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

3.2.10. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych 
do wykonania dokumentami projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie 
i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

2.3.11 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i 
przedstawienia go Zamawiającemu w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Harmonogram winien być 
opracowany w oparciu o wykaz elementów rozliczeniowych, stanowiący załącznik do Oferty, oraz ustalenia 
z Zamawiającym. 

2.3.12 Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy dokonali wizji w terenie objętym zamówieniem, 
w celu zapoznania się z warunkami terenowymi, otoczeniem budowy, jak również uzyskania innych 
informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością, w celu oszacowania i wyceny 
zakresu robót. Dla potrzeb sporządzenia oferty, należy wziąć pod uwagę oprócz ww wizji w terenie, również 
własne wyniki badań i pomiary oraz zapisy PFU. Zamówienie obejmuje również wszelkie dodatkowe koszt, 
związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi liczyć się z 
sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 
zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
2.3.13 Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, między innymi: wszelkie koszty robót przygotowawczych, koszty wykonania projektu 
organizacji ruchu na czas robót, jego uzgodnienie, wykonania, utrzymanie i likwidacja, koszty robót 
porządkowych, koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty badań laboratoryjnych, 
inne koszty i opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich, wynikające z konieczności wykonania 
zamówienia w całości i gotowości do użytkowania. 

2.4 ETAP III – Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
2.4.1. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w 
spis treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.: 
1) dziennik budowy, 



 

 

2) decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 
3) oświadczenie Kierownika budowy, 
4) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 
5) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 
6) protokoły badań i prób, 
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
8) dokumentacja fotograficzna, 
9) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski 
i inspektora nadzoru, 

Uwaga: Poszczególne dokumenty z wyżej wymienionych wymagane będą, jeżeli przepisy Prawa 
budowlanego tego wymagają. 

2.5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, tj. wykonania robót budowlanych – robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogi, a 
także konstrukcją obiektów mostowych. 

2.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych powyżej jako kluczowych) 
części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia 
(niekluczowych), obejmujących roboty projektowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, wykończeniowe, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego 
wykonania przez wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

2.7. W sytuacji, gdy PFU, dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - 
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie 
się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 
Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 
urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.  

2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

2.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania zawarty jest w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, załączonym do SIWZ dostępny w formacie PDF na stronie Zamawiającego 
www.zdp-myslenice.pl – ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (ZP-16/2017) w formie załącznika, 
zamieszczonego kolejno po SIWZ.  

3. Termin wykonania zamówienia 

Termin zakończenia i rozliczenia przedmiotu umowy ustala się na: 30.11.2019 r. 

Uwaga: Termin ten ulegnie zmianie, w przypadku zadeklarowania w Ofercie innego terminu, zgodnie z 
kryterium – Skrócenie terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu zamówienia.  

 

 



 

 

II. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Informacje ogólne 
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone według zasad określonych w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą” w 
trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 – 46 Ustawy) o wartości powyżej 30 000 euro, i niższej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.  
1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują p i s e m n i e 
(adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 82), przy pomocy f a k s u 
(12 272-17-33) lub drogą elektroniczną (zdp@zdp-myslenice.pl, m.zieba@zdp-myslenice.pl). Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na ż ą d a n i e drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W 
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż wysłane 
pismo na numer faksu lub adres e-mail, podane przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 
1.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
1.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych powyżej w pkt I.2.5 jako 
kluczowych) części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 
zamówienia (niekluczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców.  
1.6. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez 
wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1.7. Zamawiający wymagał będzie posiadania przez Wykonawcę, z którym podpisywał będzie umowę, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której 
realizował będzie przedmiot zamówienia (umowę), przez cały okres, realizacji tej umowy.  
1.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
1.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotowego zamówienia. 
1.11. Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych. 
1.12. Zamawiający nie określa wymagań, związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Informacje o udostępnieniu SIWZ  
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego www.zdp-myslenice.pl, od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

3. Wykonawcy. (art. 23) 
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki, konsorcja) ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 
3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 
wykazują łącznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w III.1.2 niniejszej SIWZ. 
3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenia, o których mowa w 
IV.1.a SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w IV.6 niniejszej 
SIWZ, składa każdy w Wykonawców. 
3.6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  



 

 

4. Udział Podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia  

4.1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom) jest zobowiązany do wskazania tej części zamówienia w ofercie i podania przez wykonawcę 
firm podwykonawców, które mu są na chwile złożenia oferty znane.   
4.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 
usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usługi.  
4.3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 4.2 w przypadku zamówień na dostawy, 
usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi. 
4.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 
4.5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podaje Zamawiającemu 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
zmianach tych danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
4.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
4.7.  Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
4.8. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów z podwykonawcami na warunkach zapewniających 
wywiązanie się z jego zobowiązań wobec Zamawiającego. W szczególności termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni i nie może upływać po terminie zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy. Takie same zasady stosuje 
się do umów z dalszymi podwykonawcami.  
4.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu, nie wskazał udziału 
żadnego podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca 
zobowiązał się samodzielnie zrealizować udzielone mu zamówienie. 
4.10. Szczegółowe zapisy i warunki dotyczące zlecania robót podwykonawcom zostały zawarte we wzorze 
umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Pzp) 
1. Stosownie do wymogu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany 
jest na czas realizacji przedmiotu zamówienia, do zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub 
podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace w ramach niniejszego zamówienia. 
Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy. 
Zobowiązanie to nie dotyczy osób wykonujących usługi geodezyjne, osób pełniących nadzór nad 
wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robót) przynależących do właściwej izby 
samorządu zawodowego o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy.  Nie dotyczy również osób 
odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w 
żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę. 
2. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa powyżej, przez 
którąkolwiek ze stron, przed zakończeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 
zobowiązuje się w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 



 

 

podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie opisanym powyżej, oraz zapisów 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 
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 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności. 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 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. Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje typu: imię i nazwisko, 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; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzona w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień niepełnienia wymagań jw. w 
odniesieniu do jednego pracownika. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu. 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji dotyczące:  
1.2.1.   posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: 

 

a) doświadczenia – Doświadczenie zawodowe 
          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie związane z budową, 
przebudową lub odbudową drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości minimum 2 500 000,00 
zł brutto oraz jedno zamówienie związane z budową, przebudową lub odbudową obiektu 
mostowego, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; 
W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek 
za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca 
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – 
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów 
A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany 
po tej dacie średni kurs NBP. 
 
 

 



 

 

b) kwalifikacji lub wykształcenia - Potencjał kadrowy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
lub będzie dysponował, na czas realizacji zamówienia co najmniej: 

- jedną osobą projektanta, posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w 
specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech lat wykonała min. dwa 
projekty związane z budową, przebudową, odbudową drogi; 

- jedną osobą projektanta, posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w 
specjalności mostowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech lat wykonała min. dwa 
projekty związane z budową, przebudową, odbudową obiektu mostowego; 

- jedną osobą, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik Budowy 
branży drogowej), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania 
robotami w specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane 
na listę członków tej izby; 

- jedną osobą, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik Budowy 
branży mostowej), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania 
robotami w specjalności mostowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane 
na listę członków tej izby.  

Przez określenie - droga, obiekt mostowy, należy rozumieć budowle, zdefiniowane w art. 4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 
1440 z późn. zm.)  

Zamawiający dopuszcza możliwość, że osoba Kierownika budowy posiada jednocześnie 
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej i mostowej. W takiej sytuacji 
Wykonawca winien wykazać się jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności drogowej i mostowej. Taka sama sytuacja występuje w 
przypadku projektantów. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z 
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 
budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

c) potencjał techniczny - korzystania dla realizacji zamówienia z urządzeń technicznych 
wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym 
niezbędnym do realizacji zamówienia. Spełnieniem warunku będzie przedstawione 
oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.a. 

 

 
 



 

 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie zawartą i opłaconą umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne na podstawie tej Specyfikacji o wartości 
ubezpieczenia (suma gwarancyjna): 3 000 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

2. Zamawiający może na każdym etapie uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w pkt III.1.2. niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli jeden z wykonawców lub co 
najmniej dwóch łącznie posiadało będzie zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie 
zamówienie publiczne na podstawie tej Specyfikacji o wymaganej wartości ubezpieczenia (suma 
gwarancyjna). 

4. Pozostałe wymagania wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia określone w pkt 
III.1.2. wykażą łącznie zgodnie z wymaganiami określonymi w tym punkcie.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w nin. specyfikacji w 
stosownych sytuacjach lub 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.  

6. Wykonawca jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej w pkt III.5 
niniejszego Rozdziału SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobach tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający oceni czy udostępnione 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4-8 ustawy Pzp.  

8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, określających: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt IV.3 a-c. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. 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. 

12. Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca nie spełnia warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w wymaganym przez 
Zamawiającego zakresie. 

13. Z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu wykonawca wykluczony na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy. 



 

 

14. Wykonawca przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku, do którego zachodzą okoliczności o 
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, 5, 6, 7, 8 ustawy tj. 

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

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania; 

d) którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt d; 

f)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

 

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Do oferty każdy wykonawca dołącza: 

a)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
oraz dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, na formularzach zgodnych z treścią 
załączników nr 1 i nr 2 do Oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia określone warunki udziału 
w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
potwierdzając w tym oświadczeniu spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

b) wyceniony Wykaz elementów rozliczeniowych, sporządzony w oparciu  załącznik do nin. 
SIWZ.  

c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe kierownika budowy branży 
drogowej (dot. kryterium: Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej – 5 %). W 
oświadczeniu należy wskazać terminy realizacji poszczególnych inwestycji, nazwy inwestycji, 
wartość inwestycji oraz nazwę i adres Zamawiającego. Oświadczenie musi potwierdzać 
wymagany w kryterium zakres robót oraz należyte wykonanie robót. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do sprawdzenia zawartych w oświadczeniu informacji - umożliwiające dokonanie 
oceny ofert w kryteriach poza ceną,  



 

 

d) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe kierownika budowy branży 
mostowej (dot. kryterium: Doświadczenie kierownika budowy branży mostowej –  5%). W 
oświadczeniu należy wskazać terminy realizacji poszczególnych inwestycji, nazwy inwestycji, 
wartość inwestycji oraz nazwę i adres Zamawiającego. Oświadczenie musi potwierdzać 
wymagany w kryterium zakres robót oraz należyte wykonanie robót. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do sprawdzenia zawartych w oświadczeniu informacji - umożliwiające dokonanie 
oceny ofert w kryteriach poza ceną,  

e) dowód wniesienia wadium, 

f)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia, 

g) Pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta 
(oryginał dokumentu), jeżeli nie wynika to z treści dokumentu rejestracyjnego lub wpisu w 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
dotyczące tych podmiotów w ten sposób, że informacje o których mowa w punkcie IV.1. dotyczące tych 
podmiotów zamieszcza w oświadczeniach, o którym mowa w IV.1 niniejszej SIWZ.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, 
składa następujące dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art 25 ust.1 pkt 1) 
oraz 3) ustawy Pzp oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

a) 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; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków, wstawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjne) podanej w punkcie 
III.1.2.2 niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty 
składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia. 

e) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających zakresowi podanemu w pkt III.1.2.1a niniejszej SIWZ, 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; 



 

 

f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami pkt 
III.1.2.1b niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 
3 niniejszego Rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 
niniejszego Rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Zał. nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 
dokumentów wyszczególnionych w pkt 3 niniejszego Rozdziału.  

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt IV.1. i IV.2. niniejszego SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. 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.  

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów: 

a) określonych w pkt IV.3.a-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a.a.) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert, 

a.b.) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem składania ofert, 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, 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. 

 



 

 

12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu.  

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu (12 272-17-33) lub e-maila (zdp@zdp-myslenice.pl, 
m.zieba@zdp-myslenice.pl), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 
w rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 
formie elektronicznej, wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
uzna, iż wysłane pismo na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w Ofercie, zostało 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. Wykonawca zobowiązany 
jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu 
poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

3. Jeżeli, którykolwiek z dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, Wykonawca zamiast tego dokumentu 
składa oświadczenie, że dokument go nie dotyczy i uzasadnienie, dlaczego; 

4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawidłowości Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu. 

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

6. Do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę do podejmowania zobowiązań w 
imieniu Oferenta (oryginał dokumentu), jeżeli nie wynika to z treści dokumentu rejestracyjnego lub 
wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków      
 Zamówienia.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

VI. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i art. 46 ustawy PZP) 

1. Wadium wynosi: 100 000,00 zł; 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS, nr 
rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038 
2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 
3. Wykonawca wnosi wadium w następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) w gwarancjach bankowych,  



 

 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) 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.  
4. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, 

na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów 
A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie 
opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na 
rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  

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 zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.  
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

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

9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

VII. Okres związania ofertą (art. 85) 
1. Wykonawca jest 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 na przedłużenie terminu związania ofertą, 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. 
6. 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. 

VIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Nie można złożyć oferty na część 
zamówienia. 

2. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym w SIWZ) 
oraz niżej wymienione dokumenty: 

2.1  Wykaz elementów rozliczeniowych. 

2.2  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV.1 i 2 niniejszej SIWZ.  

2.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych  
dokumentów złożonych wraz z ofertą lub dokumentów rejestrowych. 



 

 

3. W przypadku braku dokumentu umożliwiającego dokonanie oceny ofert w kryteriach, o których mowa w 
SIWZ, Zamawiający nie przyzna punktów w przedmiotowym kryterium.  

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 
z dokumentacji, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. 
następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 
porządkowych, utrzymania zaplecza terenu, na którym wykonywane będą prace, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych 
do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.  

5. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 

W cenę oferty należy ująć ewentualne koszty usuwania awarii, związanych z uszkodzeniem urządzeń 
infrastruktury obcej. Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a 
także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały 
waloryzacji, za wyjątkiem sytuacji, w których zmianę ceny ofertowej brutto przewiduje umowa.  

7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 

8.   Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.  Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści 
oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być 
dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego. 

11.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 
osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie 
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych niżej w rozdz. XI. Dokument pełnomocnictwa musi 
zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

12.  Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

13.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14.  Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w 
sytuacji, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

15.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

16.  Zaleca się, aby: 

1.1  strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron.  



 

 

1.2  formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny 
jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt VIII.21.6 
powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

17.  Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

18.  W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

19.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z 
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

20.  Ofertę należy przygotować na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Ofertę 
należy przygotować zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” oraz SIWZ.  

21.  Oferta powinna zawierać:  
1) imię, nazwisko, firmę (nazwę) i dokładny adres Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko 
osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; 
2) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki; 
3) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymaganymi w Specyfikacji załącznikami; 
4) Ofertę należy ponumerować. Numeracja może obejmować każdą stronę lub każdą kartkę. Wskazane jest 
aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia 
ich zdekompletowania.  
5) Wskazane jest, aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się 
znajduje oraz liczbę wszystkich stron oferty. Na kolejnym stronach należy umieścić ofertę przetargową.  
6) wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty musza być 
parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
7) Jeżeli Wykonawca dołączył do oferty dokumenty, stanowiąc tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, 
wskazane jest żeby dokumenty te umieścił w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „Dokumenty 
zastrzeżone” i włożył do koperty zawierającej ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca nie zabezpieczy 
odpowiednio poufności dokumentów, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie 
treści zastrzeżonych dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie zastrzeże w ofercie tajności dokumentów, składa 
oferty ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami w jednej części. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 
8) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z 
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
22.  Ofertę z wykazem elementów rozliczeniowych i innymi załącznikami należy włożyć do zamkniętej w 
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert, koperty zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej w następujący sposób: 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez 
przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. 

Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
ZP-17/2017 

 

nie otwierać przed 06.11.2017 r. godz. 905 

23.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tj. oferty przewidującej odmienny 
niż określony w dokumentacji sposób wykonania zamówienia. 



 

 

24.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Oferta możne być złożona na całość przedmiotu 
zamówienia. Nie można złożyć oferty na część zamówienia. 

25.  Gdy Wykonawca po złożeniu oferty chce wprowadzić do niej zmiany może: 
- wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć nową zmienioną; 
- złożyć dokumenty zawierające zmiany zgodnie z opisem zawartym niżej w punkcie 2 i oznaczeniem 
„ZMIANA” Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

26.  W przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a 
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 
sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

27.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takiej sytuacji Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (art. 91 ust. 3a ustawy). 

28.  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

29.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert zatem 
wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale V pkt 8-11 SIWZ.  

 

 

IX. ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT OCENA OFERT 

1. Termin składania ofert.  
Ofertę należy składać do dnia 06.11.2017 r. do godz. 900 w siedzibie ZDP Myślenicach, ul. Słowackiego 82 
pok. nr 3. 

2. Otwarcie ofert. 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi 06.11.2017 r. o godz. 905 w siedzibie ZDP, pok. nr 6.  
2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zdp-myslenice.pl informacje 
dotyczące:  
3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
3.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Ofertę wniesioną po 
terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

 

 

 



 

 

X. BADANIE OFERT  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalnym jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania oprócz dozwolonej poprawy, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
     - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienione w rozdz. IV pkt 3 SIWZ. 

4. Odrzucenie ofert (art. 89) 
1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą;  
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy;  
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;  
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonego do składania ofert;  
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;  
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;  
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 
wniesienia wadium;  
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;  
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

5. Rażąco niska cena (art. 90) 

1)  Jeżeli 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 zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.); 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
2) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 



 

 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  
3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
4) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

XI. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. (ART. 91, ART. 92) 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
2. Kryteria oceny ofert i sposób oceny: 
12.1 Kryteria oceny ofert:  
1) Cena (C) – waga 60 % 
2) Wydłużenie okresu gwarancji (G) – waga 20% 
3) Skrócenie terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu zamówienia (T) – waga 10% 
3) Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej (D) – waga 5% 
4) Doświadczenie kierownika budowy branży mostowej (M) – waga 5% 
2.2 Sposób oceny: 
1) Cena 
                       cena najkorzystniejszej oferty* 
Cena /C/ = ---------------------------------------------- x 60 pkt 
                          cena rozpatrywanej oferty* 
 

*-Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto proponowane przez Wykonawcę za całość 
przedmiotu zamówienia.  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 punktów 

2) Wydłużenie okresu gwarancji  

Dotyczy ilości miesięcy wydłużenia okresu gwarancji dla robót budowlanych, powyżej minimalnego 
wymaganego okresu gwarancji, który wynosi 36 miesięcy do maksymalnego wynoszącego 60 miesięcy. 
Wydłużenie okresu gwarancji winno być podane w pełnych miesiącach. W przypadku podania wydłużenia 
gwarancji w latach Zamawiający przeliczy na miesiące (1 rok = 12 miesięcy). 

Kryterium wydłużenie okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu ofertowym wydłużenia okresu gwarancji, ponad wymagany minimalny okres gwarancji, który 
wynosi 36 miesięcy do maksymalnego okresu gwarancji, który wynosi 60 miesięcy. 

W związku z powyższym Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji w przedziale od 
0 miesięcy (docelowo gwarancja wynosić będzie 36 miesięcy) do 24 miesięcy (docelowo 60 miesięczna 
gwarancja). 

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji większe niż 24 miesiące, 
Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalne wydłużenie, czyli 24 miesiące, natomiast do 
umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie (36 
miesięcy + zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji). W przypadku nie podania w formularzu 
ofertowym deklaracji wydłużenia okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 
najkrótsze wydłużenie okresu gwarancji, czyli 0 miesięcy. 

                                  ilość miesięcy wydłużenia rozpatrywanej oferty* 
Wydłużenie okresu gwarancji /G/  = ---------------------------------------------------------------------- x 20 pkt 
                                              największa zaproponowana ilość miesięcy wydłużenia* 

*-ilość miesięcy wydłużenia okresu gwarancji w powyższym wzorze rozumiana jest jako proponowana 
przez Wykonawcę w ofercie ilość miesięcy wydłużenia okresu gwarancji. 
 
 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 20 punktów 
 
 
 



 

 

3) Skrócenie terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu zamówienia /T/ 

Dotyczy ilości dni skrócenia terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w stosunku do 
maksymalnego terminu określonego w SIWZ na dzień 30.11.2019 r. W tym kryterium Wykonawca w 
Ofercie określa termin podając datę zakończenia i rozliczenia robót. 
W tym kryterium Wykonawca może zadeklarować termin zakończenia i rozliczenia przedmiotu 
zamówienia nie wcześniejszy niż 31.07.2019 r. oraz nie późniejszy niż 30.11.2019 r. 
Sposób oceny i punktacji przedstawiał się będzie następująco: 

                                             ilość dni skrócenia rozpatrywanej oferty* 
Skrócenie terminu /S/  = ---------------------------------------------------------------------- x 10 pkt 
                                            największa zaproponowana ilość dni skrócenia* 
 
*- ilości dni skrócenia w powyższym wzorze rozumiane są jako różnica dni pomiędzy maksymalnym 
wymaganym terminem zakończenia, określonym w SIWZ na dzień 30.11.2019 r. a zadeklarowaną w 
Ofercie terminem zakończenia. 
 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 10 punktów 

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin zakończenia krótszy niż 31.07.2019 r., 
Zamawiający do oceny oferty przyjmie datę 31.07.2019 r., natomiast do umowy zostanie 
wprowadzony termin realizacji zamówienia zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, w sytuacji, 
gdy Wykonawca w Ofercie zadeklaruje termin dłuższy niż 30.11.2019 r. jego Oferta zostanie 
odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku nie podania w formularzu 
ofertowym daty zakończenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje wykonanie w terminie 
do 30.11.2019 r. 
 
4) Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej /D/ 

W tym kryterium punkty przyznane zostaną za doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji kierownika budowy branży drogowej na danym zamówieniu. Do oceny brane będą (na 
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do Oferty – Oświadczenie dot. 
doświadczenia zawodowego Kierownika budowy branży drogowej z ostatnich 5 lat) inwestycje, na 
których wykazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy, odebrane bez usterek przez Zamawiającego, 
z których każda musi spełniać następujące warunki: 
- wartość min. 800 000,00 zł brutto, 
- zakres: budowa/przebudowa/remont drogi. 
 

W celu możliwości weryfikacji niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży, wraz z Ofertą, załącznik    
nr 3 – Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy branży drogowej. 

Punktacja w tym kryterium przedstawiać się będzie następująco: 
- oferta, z wykazaną 1 inwestycją – 1 punkty 
- oferta, z wykazanymi 2 inwestycjami – 2 punkty 
- oferta, z wykazanymi 3 inwestycjami – 3 punktów 
- oferta, z wykazanymi 4 inwestycjami – 4 punktów 
- oferta, z wykazanymi 5 i więcej inwestycjami – 5 punktów 
W przypadku nie wykazania w załączniku nr 3 do Oferty żadnej inwestycji lub braku tego załącznika Oferta 
otrzyma 0 punktów. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 5 punktów. 

5) Doświadczenie kierownika budowy branży mostowej /M/ 

W tym kryterium punkty przyznane zostaną za doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji kierownika budowy branży mostowej na danym zamówieniu. Do oceny brane będą (na 
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do Oferty – Oświadczenie dot. 
doświadczenia zawodowego Kierownika budowy branży mostowej z ostatnich 5 lat) inwestycje, na 
których wykazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy, odebrane bez usterek przez Zamawiającego, 
z których każda musi spełniać następujące warunki: 
- wartość min. 800 000,00 zł brutto, 
- zakres: budowa/przebudowa/remont obiektu mostowego 



 

 

 

W celu możliwości weryfikacji niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży, wraz z Ofertą, załącznik    
nr 3 – Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy branży mostowej. 

Punktacja w tym kryterium przedstawiać się będzie następująco: 
- oferta, z wykazaną 1 inwestycją – 1 punkty 
- oferta, z wykazanymi 2 inwestycjami – 2 punkty 
- oferta, z wykazanymi 3 inwestycjami – 3 punktów 
- oferta, z wykazanymi 4 inwestycjami – 4 punktów 
- oferta, z wykazanymi 5 i więcej inwestycjami – 5 punktów 
W przypadku nie wykazania w załączniku nr 4 do Oferty żadnej inwestycji lub braku tego załącznika Oferta 
otrzyma 0 punktów. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 5 punktów. 

Wskazane, w kryterium 4 i 5 osoby będą pełniły funkcje kierowników budowy przy realizacji niniejszego 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób, w trakcie realizacji zamówienia, pod 
warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowane nowe osoby będą posiadały doświadczenie nie 
mniejsze niż osoby wykazane w  Ofercie - oświadczeniach. 
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, obliczoną 
według wzoru: 
 O = C + G +  T + D + M 
Gdzie: 
O – łączna liczba punktów  
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena 
G – liczba punktów uzyskana w kryterium Wydłużenie okresu gwarancji 
T – liczba punktów uzyskana w kryterium Skrócenie terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu 
zamówienia 
D – liczba punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej 
M – liczba punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie kierownika budowy branży mostowej 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
4. Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia  
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą ceną. 
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane           
w złożonych ofertach. 
7. Zamawiający informuje 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 przypadku, o których 
mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełnienia 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 lub prawne 
8. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 8.1 i 8.5 – 8.7, na stronie internetowej. 



 

 

XI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez  
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy Pzp.  

XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 
podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub formach określonych w art. 148 ust. 1 
ustawy Pzp.  
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy składanego w gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, dokument musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
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 udzielonych przez podmioty, o których mowa 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia                           
9 listopada 2000 r. o stworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS nr 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038. 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
7. Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie do dnia zawarcia umowy. 
8. Jeżeli Wykonawca decyduje się na zabezpieczenia w pieniądzu, jego wniesienie może nastąpić na 
zasadach określonych we wzorcu umowy. 
9. 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.  
10. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia będzie w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane zamówienie. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % wysokości 
zabezpieczenia. 



 

 

Kwota, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zwracana nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na zasadach 
określonych w art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

XIII. Unieważnienie postępowania (art. 93) 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli; 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie; 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Dla ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis 
powyższy stosuje się odpowiednio. 
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 
1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert, 
2)  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

XIV. Zawarcie umowy (art. 94, art. 95, art.139-art.146) 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
W przedmiotowym zamówieniu publicznym przyjęto formę przesyłania zawiadomień: Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie, faksem lub droga 
elektroniczną.  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
których mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko 
jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 
zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 
3. 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.  
4. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dno od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
5. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby 
naruszać uzasadnione interesy gospodarcze Wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi. 
6. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  
7. Umowa ma formę pisemną  
8. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 



 

 

informacji publicznej. 
9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. 
10. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 
11. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie, dotyczących: 
1) Zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy. W takim przypadku strony zmieniają wysokość 
wynagrodzenia (obniżają je lub podwyższają) o kwotę  wynikającą ze zmienionej stawki Vat, przy czym tą 
tylko jego część której dotyczy zmieniona stawką Vat. Dodatkowo w przypadku wzrostu stawki Vat zmiana 
wynagrodzenia następuje wyłącznie:  
a) na pisemny wniosek Wykonawcy,  
b) w zakresie niewypłaconej części wynagrodzenia (niezrealizowanej części zamówienia),  
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie 
złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących 
podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. 
2) Zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji 
Zamawiającego. 
3) realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli nowe roboty 
budowlane, nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja tych robót jest  niezbędna i jeżeli zostały 
spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych): 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 
4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych). 
5) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą z powodu 
(zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych)  
a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 
6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych). 
13. Inne niż wymienione w ustępie poprzedzającym zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do 
zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
14. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy za Zgodą Zamawiającego, albo z inicjatywy 
Zamawiającego. 
15. Żadna zmiana umowy w tym także w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie nie może prowadzić do 
wydłużenia terminu rozliczenia końcowego  przedmiotu umowy.  
16. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 Ustawy i ww ust. 12 podlega unieważnieniu. 
Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 
1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3; 
2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1; 
3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1. 
Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy. 
17. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 



 

 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 
18. Umowa podlega unieważnieniu na zasadach określonych w Dziale VI Umowy w sprawie zamówień 
publicznych Art. 146 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XV. Dokumentacja postępowania (art. 96) 
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządzi pisemny 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z ewentualnych zebrań z Wykonawcami, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i 
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 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. 
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) odrzucenia oferty odwołującego, 
e) opisu przedmiotu zamówienia, 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
7. 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. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, na podstawie pkt 3. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 6 zdanie drugie 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 
się w termie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
14. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 



 

 

Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pracownik upoważniony do kontaktów z Oferentami: 
pok. 4, tel. (12) 272-17-33  
- w sprawach procedury przetargowej: Marta Zięba; 
- w sprawach merytorycznych: Irena Figiel-Korzeń. 
Wykaz załączników do Specyfikacji: 
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – „Wzór Umowy Nr 1/ZP-17/2017 ”. 
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – „Formularz Oferty wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4. 
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz elementów rozliczeniowych 
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
5. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
6. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Doświadczenie zawodowe 
7. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób 
8. Załącznik Nr 8 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
 
 

ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor ZDP Myślenice 
mgr inż. Jerzy Grabowski 

 
 
 


