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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

 Gmina Prószków zwana dalej „Zamawiającym” 

 ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, 

 NIP: 9910284648, REGON: 531413248, 

 tel. (77) 4013700,  

 Godziny urzędowania Zamawiającego:  

poniedziałek, wtorek i czwartek  7:00 – 15:00, środa 7:00 – 17.00,  

piątek 7:00 – 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 Poczta elektroniczna [e-mail]: ug@proszkow.pl 

 Adres internetowy [URL]: http://www.bip.proszkow.pl 

Podmiot, któremu Zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:  
Ewelina Pordzik z Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych MEISSNER i 
WSPÓLNICY sp. p. z/s w Opolu, ul. Kośnego 62, 45-372 Opole. 

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu rządowego „Fundusz Dróg 

Samorządowych”. 

1.3. Wartość zamówienia. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w odniesieniu do dostaw i usług 

lub robót budowlanych. 

1.4. Słownik. 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz  
w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 
1) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi 

załącznikami, 
3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ oraz w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ, 
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 
5) „Zamawiający” – Gmina Prószków, 
6) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1). 
 

mailto:ug@proszkow.pl
http://www.bip.proszkow.pl/
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1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

1.6. Zgodnie z „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa, ul. Opolska 17, 46-060 

Prószków; 
 wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@proszkow.pl, pod 
numerem telefonu 774013718 lub na adres siedziby Zamawiającego;  

 przetwarzane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji określonych poniżej celów 
przetwarzania, w tym w szczególności: 

 imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 
będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 

 imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 
kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,  

 imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 
uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,  

 dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, 
 inne dane osobowe i dane osobowe innych osób przekazane przez Wykonawcę i 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. 

Zielonej w miejscowości Prószków” (Nr zamówienia: RG.271.9.2019) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

o art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu podjęcia działań z udziałem pełnomocników oraz 
osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy 
przed zawarciem umowy, zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności 
przeprowadzenia postępowania. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp, a także dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, 
podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inne 
podmioty, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmioty, 
którym Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym organy kontrolujące;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób   
 zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

  posiada Pani/Pan: 

mailto:iod@proszkow.pl
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących1; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4;   
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO5; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w  
          miejscowości Prószków.  

Zakres prac:  
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków 
sieci w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie. 
Zakres niniejszego zadania dotyczy wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 

grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem 

tłocznym w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie.  

Całkowity zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: 

 w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: 
- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U  - 709,0 m 
- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø160mm PVC-U  - 124,5 m 
- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe  - 29 szt. 
- studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa sztucznego - 2 szt. 

                                                           
1 W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie 
przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do  przetwarzania  danych osobowych - na etapie przechowywania - 
zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
4 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
5 W skutek skorzystania z prawa sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, 
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
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- kompletnej przepompowni ścieków P-1Z (komora pomp KP-1  
+ komora zasuw KZ-1) z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem, zasilaniem  
energetycznym (w tym oświetleniem) i zagospodarowaniem terenu (w tym ogrodzeniem)
 - 1 kpl.; 

- rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm - 491,0 m 
 

 w zakresie demontażu elementów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: 
- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 10 szt. 
- kanały grawitacyjne z rur Ø200mm - 250,0 m 
- kanały grawitacyjne z rur Ø160mm - 15,0 m 
- rurociąg tłoczny Ø45mm - 110,0 m 
- przepompownia ścieków wraz z wyposażeniem wewnętrznym,  

sterowaniem, zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem - 1 kpl. 
 

 w zakresie budowy sieci wodociągowej: 
- rurociąg sieciowy z rur ciśnieniowych PVC-U do wody  

PN10 SDR26 o średnicy Ø110x4,2mm (DN100) - 179,0 m 
- zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl. 
- hydrant nadziemny DN100 z zasuwą odcinającą - 2 kpl. 
- nawiertkę do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm  

wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną  - 18 kpl.  
- rurociąg boczny (18 szt.) z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5  - 65,0 m 
- rura osłonowa DN100 na rurociągach bocznych (4 szt.)  - 23,0m 
- wyprowadzenie rurociągu bocznego na powierzchnię terenu (6 szt.)  

z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 - 12,0m 
 

 w zakresie demontażu elementów istniejącej sieci wodociągowej: 
- nawiertkę do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm  

wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną  - 12 kpl.  
- rurociąg przyłączy z rur Ø32mm  - 46,0 m 

 
Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia 
urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu 
jego zlokalizowania.  
 
Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi 
boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi 
dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami 
technicznymi i BHP. 
 
Dla wykopów planuje się pełną wymianę gruntu, dlatego też planuje się wywóz urobku, który 
zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
 
Zaprojektowano posadowienie zbiorników pompowni oraz studni rewizyjnych Ø1000mm 
na płytach betonowych grubości 0,15m z betonu C12/15 wylanych na podsypce piaskowej 
grubości 20cm uprzednio wykonanej na gruncie rodzimym. 
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Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o o 
grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać 
materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami  
co 10-20cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim 
sprzętem mechanicznym. Wykopy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, 
aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,02. 
 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
 
Po zasypaniu wykopów należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego. 
W miejscu gdzie wykop zlokalizowany będzie w obszarze pobocza i terenu zielonego pasa 
drogowego ulicy Zielonej należy odtworzyć pobocze z tłucznia kamiennego o grubości nie mniej 
niż 15cm oraz warstwę ziemi urodzajnej na terenach zielonych o grubości nie mniej niż 20cm. 
 
Dla kanałów zlokalizowanych w obszarze jezdni ulicy Zielonej i w pozostałym obszarze pasa 
drogowego objętego zakresem planowanej przebudowy należy konstrukcję jezdni, zjazdów, 
chodnika i poboczy wykonać zgodnie z założeniami odrębnego projektu branży drogowej. 
 
Rzędne posadowienia projektowanych włazów studni oraz istniejących włazów studni 
kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych występujących w obszarze jezdni należy dostosować 
do docelowej rzędnej nawierzchni terenu według odrębnego projektu branży drogowej. 
 
Ponadto na czas robót należy zapewnić ciągłość przepływu ścieków prowadzonych obecnie 
istniejącym kolektorem na odcinku od studni Sistn.1 do Sk11, a także dopływających do 
istniejącej przepompowni i tłoczonych rurociągiem do studni Sk11, w tym m.in. w razie 
potrzeby przewidzieć konieczność przepompowywania ścieków w całym okresie prowadzenia 
robót. Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót przygotowawczych i tymczasowych tj. 
m.in. koszty wykonania nasypów i wykopów, ewentualnego ułożenia rur i późniejszego ich 
demontażu, koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dźwigów i 
środków transportu oraz odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu 
należy uwzględnić w ramach kosztów wykonania robót ziemnych. 
 
Ze względu na charakter terenu (położenie na obszarze silnie nawodnionym i drenowanym 
przez liczne cieki i rowy) oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi nawet 
znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie z intensywności 
opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić 
będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. 
 
Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i w razie potrzeby sporządzi projekt 
odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, 
przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli 
sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa 
administracji państwowej oraz Inspektora nadzoru. 
 
Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania uzgodnień i 
pozwoleń administracyjnych należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 
 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze względu na charakter przedsięwzięcia przed rozpoczęciem 
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głębokich wykopów konieczne jest wydzielenie terenu robót i miejsca składowania elementów 
kanałów i zbiorników ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczającym przed dostępem osób 
trzecich. 
 
Projektowane urządzenia, kanały oraz ewentualne zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz wymagają wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
Całość wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszelkie zmiany rozwiązań technicznych zawartych w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej wymagają uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru oraz Projektanta. 

 
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Prószków 
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej  w granicach istniejącego pasa drogowego obejmująca 
działki 66/3;  418/1; 418/2; 427. Długość przebudowywanej drogi wynosi 1610mb. Przebudowa  
drogi oraz  chodników ma na celu poprawienie komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych 
oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni. W ramach inwestycji przewiduje się również 
przebudowę odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic.   
 

Podstawowe parametry techniczne 

 - długość odcinka drogi                                                                          1610m 
 - kategoria ruchu                                                                                    KR1 
 - obciążenie nawierzchni                                                                       115 kN/oś 
 - klasa techniczna drogi                                      - D 
 - prędkość projektowa          - 30km/h 
 - szerokość jezdni          - 3.5-5.0m 
 - spadki poprzeczne jezdni                - od 2,0% 
 - spadki poprzeczne poboczy         - 6,0% 
 - rodzaj nawierzchni jezdni                                                                  - beton asfaltowy 
 - rodzaj nawierzchni chodnika                                                             - kostka betonowa gr.8cm 

            - rodzaj nawierzchni zjazdów                                                               - kostka betonowa gr.8cm 
 - spadek chodnika                                                                                  - 2% 

  
Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celów 
projektowych na planie w  skali  1: 500.  Projektowana trasa przebiega w granicach istniejącego 
pasa drogowego i pokrywa się  po trasie istniejącej jezdni.   
 

KONSTRUKCJA DROGI KM 0+000.00 do KM 0+700.00 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm 
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.7cm 
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 
- górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm                      
- dolna w-wa podbudowy  stabilizacja cementowo - piaskowa o Rm=5MPa dowieziona z 
wytwórni  grub. 15 cm 

KONSTRUKCJA DROGI KM 0+700.00 do KM 1+610.00 

 nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (warstwa ścieralna) gr 4cm 
 skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 
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 nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (warstwa wiążąca) gr 4cm 
 podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję 

kapilarną wody, E2>130 MPa gr.30cm z doziarnieniem pospółką zaglinioną dowiezioną gr.15) 
              (15cm pospółka dowieziona + 15cm istniejące podłoże gruntowe) łączna gr. stabilizacji 30cm 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 
- warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm 
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm  

       - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie – 
15cm 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE: 
-  warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej  grubości 8 cm, 

             (kostka staromiejska, stylizowana na bruk rzymski o barwie kolor jesieni). 
-  podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 
       podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie – 25cm 
 
WŁĄCZENIE 
W związku z przebudową ul. Zielonej projektuje się przebudowę  skrzyżowania – włączenia do 
drogi wojewódzkiej w granicach istn. pasa drogowego.  Przebudowa polegać będzie na wymianie 
konstrukcji drogi zgodnie z przekrojami i wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 
AC16W 50/70 gr.5cm oraz nową w-wę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.7cm. Na 
styku połączenia DW z drogą gminną należy wykonać ściek z kostki kamiennej szer.30cm. Ściek 
należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15. Kostki zaspoinować należy zaprawą 
cementową. Styk połączenia (początek opracowania) należy uszczelnić bitumiczną zalewą 
asfaltową. Zaprojektowano zmniejszenie istniejącej szerokości włączenia poprzez ograniczenie 
jezdni krawężnikiem. Łuki kołowe włączenia należy ograniczyć nowym krawężnikiem bet. 
najazdowym 15x30x100 (15x22x100 na przejściu dla pieszych). Projektowane krawężniki 
najazdowe 15x22x100 należy wynieść w stosunku do jezdni +1cm(+3cm w stosunku do proj. 
ścieku z kostki kamiennej). Dodatkowo w obrębie skrzyżowanie z ul. Zieloną zaprojektowano 
przejście dla pieszych do którego prowadzić będzie proj. chodnik szer. 2,0m z kostki betonowej. 
Na odcinku projektowanego chodnika należy wykonać ściek z kostki kamiennej który należy 
powiązać wysokościowo z istniejącym. Projektowane przejście zostanie doświetlone poprzez 
projektowaną lampę oświetleniową zawieszoną na istniejącym słupie zlokalizowanym przy posesji 
nr 15.    

 
W opracowaniu przyjęto następujące założenia: 

 projektowana oś drogi zbliżona jest do istniejącej osi drogi 

 zachowanie normatywnych pochyleń 
 
Początek i koniec projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do wysokości istniejącej 
nawierzchni bitumicznej.  Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek ,, Profil 
podłużny''. 
 
Na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej niweletę jezdni dostosować do stanu  przed 
przebudową (lokalnie korygując do wysokości wjazdów do posesji). 
 
Na odcinku pól uprawnych niweletę jezdni należy dostosować do spadku naturalnego. Zaleca się 
wyprofilowanie, oczyszczenie istn. nawierzchni. Niweletę ukształtować w sposób zapewniający 
optymalny spływ wód. 
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KODY CPV:  
Główny kod CPV: 
CPV 45000000 -7 Roboty budowlane 
 
Dodatkowe kody CPV: 

  
CPV 45231400 -9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
CPV 45232200 – 4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
CPV 45316100 – 6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
                              części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

                                      elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                  
                             odprowadzania ścieków 
CPV 45312311 – Montaż instalacji piorunochronnej 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej 
SIWZ.  
 

2.2.  Minimalne okresy gwarancji i rękojmi za wady: 
Na roboty budowlano-montażowe Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres 

minimum 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji 

jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest 

równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 

Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

Termin gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

2.3 Podwykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 

1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już znane). 

2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał - o 

ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zgłaszał 
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podwykonawców robót budowlanych zgodnie z postanowieniami projektu umowy 

(Załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

 

2.4.  Klauzula zatrudnienia. 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: osoby wykonujące 

następujące czynności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty w zakresie sieci 

sanitarnych, roboty elektryczne, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1040), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  (obowiązek 

ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako 

podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). 

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia  Zamawiającego   w   

zakresie   kontroli   spełniania   przez   Wykonawcę   wymagań, o   których mowa   w   art.   29   

ust.   3a ustawy Pzp oraz   sankcji   z   tytułu   niespełnienia   tych   wymagań, rodzaju  czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę   lub   podwykonawcę   osób   wykonujących   czynności   w   

trakcie   realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

SIWZ. 

2.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych      

 części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7  

         ustawy Pzp. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej do dnia 25 
listopada 2019 r..   

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 

4.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia  

w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  
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4.1.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 

ustawy Pzp. 

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale  

5 SIWZ. 

4.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 

12 ustawy Pzp). 

4.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13  

i 14 oraz pkt 16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

 

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu: 

 

4.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

4.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na  
przebudowie drogi o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. 

2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg 

średniego kursu NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

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

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 

a.  jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
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przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,  

b. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,  

c. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a 

w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami równoważne do wyżej wskazanych.  

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 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 zamówienia. 

4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz  

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa  

w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

4.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

4.5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 

4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

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

są wymagane; 

4.5.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć 

do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek określony w pkt 4.2.3 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie. 

4.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ. 

4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2 SIWZ;  

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 

24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1  i 8 ustawy Pzp;  

4.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 

ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

4.9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4.10. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawców, którzy nie 

udostępniają zasobów na podstawie art. 22a ustawy Pzp (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp). 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców: 

 

5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w 

rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw  

do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na 

dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 

5 do SIWZ. 

5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać 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. 
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5.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 

5.1.4. Dowodami, o których mowa w pkt 4.5.1 SIWZ, są w szczególności pisemne 

zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4 – 

4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

5.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich 

Wykonawców: 

 

 (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 

 

5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  

jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w 

postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do 

SIWZ. 

 

5.3 Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, 

którego oferta zostanie oceniona najwyżej: 

 

5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 

a) wykazu 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, 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; wykaz robót budowlanych 

Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami 
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. 

 

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

 

5.4 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.1 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 lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.6 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia  

- składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o 

którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału.  

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego -odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniami na język polski. 

5.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta 

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.10 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność  

z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być 

opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we  

właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(97)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(3)
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Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie 

pełnomocnictwa. 

5.11 Podpisy osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na 

oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować 

osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

5.12 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, według zasad, o 

których mowa w pkt 5.7, 5.10 i 5.11 SIWZ oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W 

przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem 

każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz 

z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.13 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.10 SIWZ w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków  

Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 

z adnotacją „Wadium – Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości 

Prószków” 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 310). 

6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do 

oferty potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez  Zamawiającego, 

zgodnie z pkt. 7.15 lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do uznania, że wadium zostało 

wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego.  

6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową  
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i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 

oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).  

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 

6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 

4a ustawy Pzp. 

6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

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

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania 

ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 
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Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

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

7.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

7.7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. 

7.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

7.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

7.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, określanej dalej jako ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji), co do których Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią określone 

informacje, jeżeli spełniają łącznie 3 warunki: 

1) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to 

inne informacje mające wartość gospodarczą, 

2) informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, 
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3) uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął  w stosunku do 

nich, przy zachowaniu należytej staranności,  niezbędne działania w celu zachowania 

poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

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

7.15. Oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

3 do SIWZ;  

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ; 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do 

pełnomocnictwa - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, 

chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi; 

e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 

f) Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium (w sytuacji wadium wnoszonego w 

formie pieniężnej). 

7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy 

umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu Wykonawcy; 

b) Urząd Miejski w Prószkowie  

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

OFERTA NA – Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków 

 Znak sprawy: RG.271.9.2019  

c) Nie otwierać przed dniem 01-07-2019 r. do godz. 10:15. 

7.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. 
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Rozdział 8 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  

w terminie do dnia 01-07-2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków                            

w pokoju nr 18 (sekretariat), I piętro. 

8.2. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ. 

8.3. Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1 powyżej, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01-07-2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie  

Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków                            

w pokoju nr 19 /I piętro/ 

8.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 7.16 SIWZ z 

dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

8.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

8.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z 

otwarcia ofert na jego wniosek. 

8.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej  

stronie internetowej (www.bip.proszkow.pl) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.9. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1 SIWZ, zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom. 

 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

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

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zmawiającego 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. 
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Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

10.1.  Cena ofertowa, którą należy podać we wzorze formularza ofertowego stanowiącego        

Załącznik nr 3 do SIWZ, jest ceną ryczałtową zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i powinna 

obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie 

koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym projektem umowy 

na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować  podatki oraz inne 

należności publiczne. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ) jak 

również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Powinna obejmować 

przede wszystkim następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia 

elektryczna, telefon), dozorowania budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

10.2. Załączony do SIWZ przedmiar robót (Załącznik nr 1a do SIWZ) jest elementem pomocniczym, 

doprecyzowującym zakres zamówienia, jednakże podane ilości nie stanowią podstawy 

wyliczenia ceny oferty. 

10.3.  Do wyliczonej wartości netto, Wykonawca winien doliczyć podatek VAT oraz wyliczyć cenę 

oferty brutto.  

10.4.  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. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

nastąpi w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

10.5. .Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 

oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

10.6. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi. 

10.7. Cena oferty musi zostać obliczona w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 
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lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą 

podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.  

10.8. Jeżeli cena podana w formularzu ofertowym liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej 

słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie przyjmując za cenę 

wyjściową – cenę brutto podaną słownie. 

10.9. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto podaną przez 

Wykonawcę, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

10.10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności między dokumentacją projektową, 

a faktycznym zakresem niezbędnych do wykonania robót, mających istotny wpływ na cenę 

oferty, Wykonawca powinien pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 6 dni 

przed terminem złożenia ofert. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania pozostałych 

Wykonawców o zmianie przedmiaru robót. Pozwoli to na wyrównanie szans pozostałych 

Wykonawców ubiegania się o niniejsze zamówienie. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a 

przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich PLN. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach. 

10.11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w pkt 

10.1 powyżej. 

 

Rozdział 11 

BADANIE OFERT 

 

11.1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2.  Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w 

art. 90  ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 

1 pkt. 1-5 ustawy Pzp. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

11.3. 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 z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została  poprawiona. 
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11.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp może najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

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

 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

12.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 

12.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie:  

1) Kryterium nr 1 - Cena brutto – 60 %  

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.  

2) Kryterium nr 2 – Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 40%  

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.  

12.3 Sposób oceny ofert:  

Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących 
zasad i wzorów:  

1) Kryterium nr 1 - cena:  
Najniższa cena oferty brutto  
--------------------------------------    x 60 = ilość pkt  – 60% 
Cena badanej oferty brutto  
 

2) Kryterium nr 2 – Długość okresu  gwarancji i rękojmi za wady  
                  Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady w ofercie badanej 

-------------------------------------------------------------------------     x  40 = ilość pkt – 40% 
 Najdłuższa zaoferowana długość gwarancji i rękojmi za wady spośród  
                                            ofert badanych 
 

12.4 Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 
miesięcy,  maksymalny 72 miesięcy. 

UWAGA: zaproponowanie okresu gwarancji i rękojmi za wady krótszego niż  60 miesięcy będzie 
skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako nie odpowiadającej treści niniejszej SIWZ po mocy 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeśli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi za wady dłuższy niż 72 
miesiące Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium nr 2, tj. 40 pkt. 

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zmawiającego na 
podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - Załącznik nr 
3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu 
ofertowym oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady w pełnych miesiącach w zakresie od 
60 miesięcy  do  72 miesięcy.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w treści oferty okresu 
gwarancji i rękojmi lub zaproponuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż minimalny termin 
wymagany przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  Wskazany w treści oferty okres gwarancji i rękojmi w niepełnych jednostkach czasu, 
np.: niepełnych miesiącach (np. 40,5 miesiąca), Zamawiający na potrzeby oceny ofert, zaokrągli w 
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dół do pełnych miesięcy. W przypadku wskazania terminu gwarancji i rękojmi w latach 
Zamawiający na potrzeby oceny ofert przeliczy okres w latach na miesiące i w razie potrzeby 
zaokrągli w dół do pełnych miesięcy. 

12.5 Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2,  a następnie 
dokona podmiotowej oceny oferty najkorzystniejszej. Wszelkie zaokrąglenia punktów 
otrzymanych przez Wykonawcę, Zamawiający przeprowadzi zgodnie z zasadami 
matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.6 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu 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.   

12.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,  nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

12.8 Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z przepisami art. 89 ustawy Pzp.  
12.9 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,  

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.2 
niniejszej SIWZ. 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

13.2 Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców o: 

 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 przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

 Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

 unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.3 Informacje o których mowa w pkt. 13.2 tiret pierwszy oraz tiret  

piąty SIWZ, Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej: (www.bip.proszkow.pl). 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

14.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 
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wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. W umowie regulującej współpracę 

Wykonawców powinny się znaleźć zapisy o braku możliwości jej rozwiązania w trakcie 

realizacji przedmiotowego zamówienia, oraz że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność.  

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 14.1 powyżej. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

14.4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w rozdziale 15 niniejszej SIWZ. 

14.5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy 

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 13 

projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

14.6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysu, 

sporządzonego w oparciu o załączony przedmiar robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14 

projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

15.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w  wysokości 8% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej z następujących form: 

 w pieniądzu, na konto Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków  

Nr: 79 8883 1031 2004 0000 1023 0004 

Tytuł przelewu: „Znak sprawy: RG.271.9.2019  

Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków” 

/ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 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 (t. j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 310). 

15.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 
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b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

15.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, o której mowa wyżej będzie zwrócona w terminie 15 dni od upływu 

okresu rękojmi za wady. 

15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż forma pieniężna, oryginał 

zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji projektu dokumentu. 

15.5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do 

terminu przedstawionego w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16.1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

16.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, 

o której mowa w pkt. 16.1 SIWZ. 

16.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

17.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na 

własnej stronie internetowej (www.bip.proszkow.pl), pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
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upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.bip.proszkow.pl). 

17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

(www.bip.proszkow.pl). 

17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

18.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. 

j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

18.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email, 

podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

18.4. Zawiadomienia oraz informacje przekazane środkami komunikacji elektronicznej uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, tj. na serwer Zamawiającego, przed 

upływem terminu na ich złożenie i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego. 

18.5. Zamawiający zastrzega formę pisemną do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym do 

złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

18.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem składaną w formie pisemnej należy 

kierować na adres: 

Urząd Miejski w Prószkowie, 

  ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, 

 

18.7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać 

się znakiem postępowania: RG.271.9.2019  
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18.8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Paweł Klimczak  – w zakresie przedmiotu zamówienia,  

e-mail: przetargi@proszkow.pl  

b) Ewelina Pordzik   - w zakresie procedury udzielenia zamówienia,  

e-mail: e.pordzik@meissner.net.pl 

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu określonych w pkt. 1.1. SIWZ z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

18.9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

18.10. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają  

na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym Rozdziale 18 SIWZ. Oznacza 

to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 

szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

19.1. 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. 

 

Odwołanie. 

19.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 odrzucenia oferty odwołującego; 

 opisu przedmiotu zamówienia; 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

19.2.3. 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 art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w 

terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.2.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

mailto:srodowisko@proszkow.pl
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zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na 

które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2 SIWZ. 

 

Skarga do sądu. 

19.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.3.1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

19.3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo 

pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

19.3.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 

ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o 

zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

19.3.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

Rozdział 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Zamawiający nie przewiduje: 

 zawarcia umowy ramowej, 

 składania ofert wariantowych, 

 rozliczania w walutach obcych, 

 aukcji elektronicznej, 

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 –                            Projekt Przebudowy drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w 

miejscowości Prószków, w tym STWiORB.     

Załącznik Nr 1a -                           Przedmiar robót. 

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy. 

Załącznik Nr 3 –  Wzór Formularza ofertowego. 

Załącznik Nr 4 –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik Nr 5– Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. 

Załącznik Nr 6 –  Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy 

kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
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stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert). 

Załącznik Nr 7 –  Wzór wykazu robót budowlanych – składany na wezwanie 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 8  –                            Wzór wykazu osób – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie 

art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

 


