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 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin,
pow. golubsko-dobrzyński
tel./fax  056-683-75-22 lub 056-683-75-12, e-mail: ug@radomin.pl, ugradomin@poczta.onet.pl

II. Tryb zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)
zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”.

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

III.  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  jest  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia:
www.radomin.pl  → BIP → Zamówienia Publiczne → Przetargi 2017. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej  nr 110329C  dojazdowej do gruntów rolnych w
obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin. 
Projektowany odcinek drogi o długości 998 mb posiada 1 łuk kołowy, występują załomy trasy w ilości 3 szt. Na potrze-
by dokumentacji projektowej przeprowadzono odwierty w istniejącej konstrukcji nawierzchni celem określenia grubości
poszczególnych warstw. Na podstawie uzgodnień z Inwestorem i analizy istniejącego ruchu zaprojektowano konstrukcję
drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1. Zgodnie z receptą zaprojektowano stabilizację podbudowy cementem w
ilości 10 kg/m2 z dodatkiem płynnego stabilizatora o odpowiednich parametrach chemicznych składający się z mieszani-
ny kwasów sulfonowych w roztworze kwasu siarkowego z dodatkami
uszlachetniającymi, w postaci płynnego koncentratu. Przewidziano następujące przekroje konstrukcyjne:
Konstrukcja nawierzchni drogi:
- Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 2-5 mm
- Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 5-8 mm
- Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 8-11 mm
- Doziarnienienie podbudowy kruszywem łamanym pochodzenia magmowego frakcji 0/31,5 mm - gr 3 cm 
- Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki gruntu, cementu portlandzkiego, środka jonowymiennego lub środ-
ka jonowymiennego hydrofobowego, który jest dyspersją wodną kopolimeru styrenowoakrylowego wspomagającym
odporność na absorpcję kapilarną wody przy minimalnych dodatkach spoiw hydraulicznych i określonych wypełnia -
czach np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
 Konstrukcja zjazdów do zabudowań mieszkalnych i działek budowlanych:
- Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 2-5 mm
- Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 5-8 mm
- Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 8-11 mm
- Doziarnienienie podbudowy kruszywem łamanym pochodzenia magmowego frakcji 0/31,5 mm - gr 5 cm 
- Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki gruntu, cementu portlandzkiego, środka jonowymiennego lub środ-
ka jonowymiennego hydrofobowego, który jest dyspersją wodną kopolimeru styrenowoakrylowego wspomagającym
odporność na absorpcję kapilarną wody przy minimalnych dodatkach spoiw hydraulicznych i określonych wypełnia -
czach np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
Konstrukcja pobocza:
- Doziarnienienie podbudowy kruszywem łamanym pochodzenia magmowego frakcji 0/31,5 mm - gr 5 cm
- Warstwa z mieszanki gruntu, cementu portlandzkiego, środka jonowymiennego lub środka jonowymiennego hydrofo-
bowego, który jest dyspersją wodną kopolimeru styrenowo-akrylowego wspomagającym odporność na absorpcję kapi-
larną wody przy minimalnych dodatkach spoiw hydraulicznych i określonych wypełniaczach np. popiołów lotnych lub
chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne,
jako materiał  do obliczenia  ceny oferty i  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego i  zestawienia  rzeczowo-finansowego

2

http://www.radomin.pl/


(zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1).  Sporządzony przez wykonawcę i  załączony do oferty, kosztorys
ofertowy oraz zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania.

Przy  przygotowaniu  oferty  zaleca  się  korzystanie  ze  wzorów  druków  załączonych  do  SIWZ.  Wykonawca  może
sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez zamawiającego

2. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami
przenoszonymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych,  specyfikacji technicznych i systemów referencji technicz-
nych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarze robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wska-
zujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technolo-
gicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, ja-
kim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub
równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwią -
zania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że za-
gwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gor-
szych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równo-
ważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart ka-
talogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności będzie trak-
towane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których mowa w doku-
mentacji projektowej. 

Zgodnie z zapisami art. 30 ust 8 ustawy Pzp określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech
materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:
adekwatnie  do  przedmiotu  zamówienia,  dostosowania  projektu  do  potrzeb  wszystkich  użytkowników,  w  tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zostało zawarte w dokumentacji technicznej.

3.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową, przedmiarem  oraz specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  udostępnione  będą  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Radomin:
www.radomin.pl  –   BIP  –  Zamówienia  Publiczne  –  Przetargi  2017,  po  uprzednim  zamieszczeniu  ogłoszenia  w
Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą  także udostępniane wykonawcom w siedzibie
zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 14, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

4. Wymogi dotyczące zatrudnienia pracowników
4.1. Stosownie do postanowień zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa następujące czyn-

ności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest wykonywaniem
pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę:
- wykonawca, podwykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie wyłącznie z wykorzystaniem personelu

zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę z wyłączeniem kadry odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowla -
nymi i kadry zarządzającej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), 

4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Rozdziale IV ust. 4 pkt 4.1.  niniejszej SIWZ. Zama-
wiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oce-
ny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków ww. wymogu
- przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego wykonawca przedłoży w terminie 10 dni od
dnia otrzymania wezwania wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazanych Rozdziale IV
ust. 4 pkt 4.1. niniejszej SIWZ czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
 - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawę umowy o pracę osób wykonują-

cych czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
określenie podmiotu składające oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę  kopię umowy/ów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów po-
winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informację ta-
kie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowa-
nia.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez  wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanominizowaną w sposób zapew-
niające ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych oso-
bowych.

4.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.1. zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233220-7

V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje  składania oferty
wariantowej. 

VI. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017r.
1. Najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, przekaże
Zamawiającemu harmonogram robót w formie papierowej uzgodniony z Zamawiającym.

VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP. 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, dotyczą-
ce: 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od od-

powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwaran-
cyjną co najmniej 200 000,00 zł.

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:  Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli  Wykonawca, który
zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że zrealizował min. 2 roboty budowlane polegające
na budowie przebudowie lub modernizacji dróg, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-
boty 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 uzasadnio-
nej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wartość roboty budowlanej (jedna robota jako jedna umowa) powinna być nie niższa niż 200 000,00 zł wartość brutto.
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VII, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. Jeżeli podmiot,  na którego zasoby wykonawca się powołuje, nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  niego  podstawy wykluczenia  zamawiający  żąda  aby  w wyznaczonym terminie
wykonawca zastąpił  ten  podmiot innym podmiotem lub podmiotami,  lub  zobowiązał  się  do osobistego wykonania
odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub
ekonomiczną o której mowa w Rozdziale VII.

4.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3.  wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy: 

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. 

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 ust. 5. 

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

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  zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

5. 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. 

6.  Nie  spełnienie  chociażby  jednego  z  w/w  warunków  skutkować  będzie  wykluczeniem  Wykonawcy  z
postępowania.

VIII.  Podstawy wykluczenia,  o  których mowa w art.  24 ust.  5  ustawy. Dodatkowo zamawiający  przewiduje
wykluczenie wykonawcy: 
1) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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, 978, 1166,
1259 i 1844); 

2) 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 art. 24 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. 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
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1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w
rozdziale VIII.  pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

Na  żądanie  zamawiającego,  wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenie o którym mowa w rozdziale  VIII. pkt 1 i 2.

VIII.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym, nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o  których mowa w art.  25  ust.1,
takich jak: 

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z wła-
ściwym 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;

2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składa-
nia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wyko-
nawca 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;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze -
pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00zł.

5. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty– załącznik nr 6 do SIWZ.

VIII.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia:
Dokumenty  podmiotów  zagranicznych.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

 a) składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

6



a. nie zalega z opłaceniem 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  rozłożenie  na  raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty,  o których mowa powyżej w punktach, a) ppkt b, powinny być wystawione nie wcześniej  niż 6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.
Dokument, o którym mowa powyżej w punkcie  a) ppkt a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu.

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

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VIII. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej :
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86

ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa  w art.  24 ust.  1 pkt 23 ustawy.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.  (Załącznik nr 4)

 VIII. 4. Inne dokumenty:
1. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
2.  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał  z zasobów
innych podmiotów) 

VIII. 5.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczone  kopii  dokumentu  wyłącznie,  gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art.  25  ust.  1  ustawy,  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. 

VIII. 6 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  której  integralną  część  stanowią  załączniki.  Oferenci  występujący
wspólnie,  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  nie  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia.  Oferty
złożone  po  terminie  lub  przesłane  pocztą,  które  wpłyną  po  terminie  określonym  w  niniejszym  ogłoszeniu  i  w
specyfikacji, nie będą otwierane ani rozpatrywane.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
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IX.1.) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane będą w formie pisemnej, a
także faksem lub e-mailem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje  faksem  lub  e-mailem  na  podstawie  art.  27  ust  2  ustawy  p.z.p. każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zawiadomienia czy pisma
przez zamawiającego lub wykonawcę, korespondencja będzie uznana za niedokonaną.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą w Urzędzie Gminy w Radominie.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
1. Monika Jarosz - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – pok. Nr 7, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew. 17
2. Emilia Miądzel - w zakresie procedury przetargowej - pok. Nr 7, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew. 17
Informacje dotyczące zamówienia udzielane będą, zarówno osobiście jak i telefonicznie, w godz. od 8.00 do godz.
15.00, od poniedziałku do piątku. 

IX.2.) Wyjaśnienia SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
-  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.   Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  wpłynął  po  upływie  terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych
Warunków  Zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  oraz  zamieszcza   na  stronie  internetowej  określonej  w
Rozdziale III niniejszej specyfikacji. 
4.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej,
chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

X. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Termin związania  ofertą:   30 dni 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. Nr 1),
b) oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII, 

2. Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant podmiotów występujących wspólnie. 
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku: 

a. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie,
c. jeżeli  oferta  wykonawców  występujących  wspólnie,  zostanie  wybrana,  zamawiający  może  żądać  przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
d. w  odniesieniu  do  wymagań  postawionych  przez  Zamawiającego,  każdy  z  wykonawców  występujących

wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, 

e. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie,
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4. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną

techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi  być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana.  Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z
uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności
oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

a. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie  cała oferta
zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

b. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

c. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Uwaga:
Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

Wykonawca  w  szczególności  nie  może  zastrzec  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

10. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu
składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale XIII pkt 2 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację
do reprezentowania Wykonawcy.

XIII. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.
1. Przystępujący do przetargu, każdy z oferentów winien złożyć ofertę na piśmie. W  formularzy ofertowym  należy
podać  cenę  netto  i  brutto  za  jaką  gotów  wykonać  wyżej  określone  prace  oraz  określić  termin  przystąpienia  do
wykonania zamówienia i jego zakończenia.
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 31.07.2017r. do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu
Gminy w Radominie,  pokój  Nr 8 I  piętro,  lub przesłać pocztą  na adres zamawiającego,   z  adnotacją,  na kopercie
zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n. 
„Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Ra-

domin” etap I 
„Nie otwierać przed dniem 31.07.2017r.  przed godz. 11:15”
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3. Oferty złożone po terminie lub przesłane pocztą, które wpłyną po terminie określonym w Rozdziale XIII. ust. 2.
niniejszej Specyfikacji, będą zwracane niezwłocznie, bez otwierania i rozpatrywania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017r. o godz. 11:15 w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Radominie,
pokój Nr 7,  I piętro.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert,  zamawiający poda zebranym informację o wysokości kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7.  Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy (firmy)  oraz  adresy wykonawców, a  także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.  Cena  ofertowa  powinna  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia  niezależnie  od
rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.
2.  Cena  oferty  będzie  stanowić  ryczałtowe  i  ostateczne  wynagrodzenie  wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu
zamówienia. 
3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją robót, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. Wykonawca określoną
cenę oferty brutto,  poda w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza. 
4. Podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót  załączony do SIWZ. 
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom. 
6. 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. Jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

XV.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest:
cena                     = 60%
okres gwarancji = 40% 
razem                  = 100%
XV.1. Kryterium cena - Qc będzie oceniana na podstawie ceny oferty brutto a ilość punktów obliczona wg poniższego
wzoru: 

Qc= 60
min

x
Co

C

Cmin – najniższa cena zaoferowana brutto 
Co – cena badanej oferty
Qc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

XV.2. Kryterium okres gwarancji - Qok będzie oceniana na podstawie długości okresu gwarancji w latach. Minimalny
okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata) a maksymalny 72  miesiące (6 lat). Ocena zostanie dokonana na podstawie 
długości terminu gwarancji zadeklarowanego przez wykonawcę w ofercie przedłożonej zamawiającemu a  ilość punk-
tów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru::
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Qok= 
40

max
x

G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Q = Qc+Qok 

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

XVI. Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Po zakończeniu przetargu,  wybrany oferent  zobowiązany jest  do przystąpienia  w zaproponowanym terminie,  do
zawarcia umowy na wykonanie zadania.
2.  Realizacja  zamówienia  nastąpi  w  oparciu  o  umowę,  zawartą  zgodnie  z  przepisami  ustawy  -  Prawo  zamówień
publicznych  i  Kodeksu  Cywilnego,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 ustawy p.z.p. 
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.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy -
Prawo zamówień publicznych. 
3.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4.  Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  musi  być
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie Oddział Radomin
Nr 80 9496 0008 0006 9182 2000 0020

z  podaniem  tytułu:  „Zabezpieczenie  należytego  wykonania  w  postępowaniu  „Modernizacja  drogi  gminnej  nr
110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin” etap I”
 6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7.  Kwotę  stanowiącą  30% wysokości  zabezpieczenia  Zamawiający  pozostawi  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu
rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady na wykonane
roboty budowlane. Termin rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
8.  W przypadku  gdyby  Zabezpieczenie  Należytego  Wykonania  Umowy  miało  inną  formę  niż  pieniądz,  wówczas
Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego
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Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszającej  wartość  tego  Zabezpieczenia  Należytego  Wykonania  Umowy,  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę
wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).
9.  Jeżeli  zabezpieczenie  wniesione  w  postaci  gwarancji  lub  poręczeniu  dokument  gwarancyjny  winien  zawierać
klauzulę,  w  której  gwarant  zobowiązuje  się  do  wypłaty  kwoty  gwarancyjnej  na  pierwsze  pisemne  żądanie
Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniem umowy. 
10. W trakcie trwania umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust. 1.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ tj.:
- w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 1 wzoru umowy tj. w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego oraz Kierownika Budowy niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin
określony w ust. 1 niniejszego paragrafu przesuwa się o czas trwania wymienionych przyczyn, o ile przerwy te są udo-
kumentowane odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zatwierdzone przez Zamawiającego, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy pod-
pisanego przez obie Strony;
- w zakresie przewidzianym w § 6 wzoru umowy tj:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych wa-
runków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na za -
sady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmio-
tu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawnio-
ny organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany wyna-
grodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1:
1) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawi-
dłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 
2) w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
dniu zawarcia umowy, 
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust.1. lub
zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nad-
zoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących pod-
stawę do żądania takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5
dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub oko-
licznościach.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4., wszelkich innych doku-
mentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub oko-
liczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywa-
nia jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywa-
nia oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7. i wydania Wykonawcy polecenia prowa-
dzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której
mowa w ust. 7. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4., Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go Zama-
wiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór umowy ze strony
Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie sto -
sunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwali-
fikacje, jak osoby dotychczasowe.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane
przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być zaak-
ceptowana przez Zamawiającego.
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z zachowaniem
formy pisemnej  pod  rygorem nieważności  i  mogą  zostać  dokonane,  o  ile  nie  stoją  w sprzeczności  z  regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XIX. Informacja o zakresie – części  zamówienia, której wykonawca powierzy podwykonawcom
1.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
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 usług.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 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. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie
jego realizacji,  wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.  25a ust. 1
ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.  Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,  wykonawca
obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcy.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
7.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z  odpowiedzialności  za
należyte wykonanie tego zamówienia.
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XX. Gwarancja jakości – min. 36 miesięcy
1.  Okres  gwarancji  liczony  od  daty  podpisania  protokołu  końcowego  wykonania  robót  remontowych  
przez Zamawiającego.
2. Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy max. 72 
miesiące.
3. Okres rękojmi wynosi okres równy okresowi gwarancji wskazanemu przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.

Wykonawcom,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .
Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze
zm.), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Informacje uzupełniające
1.  Zgodnie z art. 87, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2.  Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  nie
powodujące  istotnych  zmian  w treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym wykonawcę,  którego  oferta
została poprawiona.

XXIII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań  o których mowa w art. 29 ust. 4.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XXIV. Informacje dotyczące finansowania projektu, że środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

XXV.  Załączniki:
Nr 1 - formularz – Oferta
Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.
Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 pkt 12-23  i ust. 5 ustawy
Nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
Nr 5 - wzór- projekt umowy.
Nr 6 - wykaz robót
Radomin, dnia 14.07.2017.

Zatwierdził
      Wójt Gminy Radomin
         (-) inż. Piotr Wolski
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