
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Przetarg nieograniczony  

 

Oznaczenie postępowania: RGiI  ZP.0271.06.2013 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Wierzbica 
ul. Kościuszki 73 
26 – 680 Wierzbica 
www.wierzbica.pl 
wierzbica@wierzbica.pl 
tel. (48) 618 36 10 
fax. (048) 618 36 11 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa istniejącego chodnika i 

oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle – Wierzbica ul. Staszica”  

 

I. Tryb udzielenia  zamówienia: 

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami umowy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) a , 

takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące 

przedmiotowego zamówienia publicznego , zwłaszcza :   

a)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów , 

jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być 

składane(Dz.U. Z 2013  r. poz 231), 

b)   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2011 r. Nr 282 , poz 1650), 

c)   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz.U. z 2011 r. Nr.282 , poz 1649). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniŜej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania  zamówienia publicznego: art.10 ust. 1 oraz art.39 

– 46  Prawa zamówień publicznych 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 



II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 Przebudowa istniejacego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica 

Osiedle – Wierzbica ul. Staszica polega na rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych o dł. 

440 mb i szerokości 2-2,5 mb wraz z obustronnymi obrzeŜami, wykonaniu koryta na całej 

długości i szerokości, wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, ułoŜeniu kostki betonowej, 

krawęŜników oraz obrzeŜy. W ciągu chodnika naleŜy wydzielić ścieŜkę rowerową o szerokości 

jednego metra z kostki koloru czerwonego. WzdłuŜ chodnika naleŜy oczyścić rów 

odwadniający, wzmocnić koryto płytami betonowymi z rozbiórki chodnika oraz wymienić 

studnie rewizyjne. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną 

oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, które załącza się do powyŜszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza  moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom: 

Wykonawca moŜe powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu 

ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami 

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

 zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych do dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Wymagania organizacyjne. 

Na przebudowywanym odcinku  nie przewiduje się Ŝadnych zmian w oznakowaniu chodnika. 

Na czas prowadzenia robót drogowych Wykonawca będzie wykonywał prace bez ograniczenia 

ruchu pieszego i rowerowego. 



Organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót naleŜy do wykonawcy.  

III.    Termin wykonania zamówienia 

              Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy . 

 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania   

        tych warunków  

      1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy potwierdzający spełnienie 

warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym, 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub którzy przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków do udostępniania potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolności finansowych. W tym celu Wykonawca przedstawi  pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 

1.3 Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

1.4  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza sie wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

1.5  Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 

2 .Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli: 

2.1   jest niezgodna z ustawą  

2.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                     

z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 

2.3 jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

2.4  zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia 

2.5 została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziale 

zamówienia 

2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

2.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził sie na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych 



2.8  jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu             

o dokumenty i oświadczenia złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 

  

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia 

lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia 

przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień 

publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych 

przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upowaŜniające jednego z Wykonawców do 

reprezentowania pozostałych, 

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony 

nie wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków 

wiedzy i doświadczenia ( przynajmniej trzy) , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 



budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 do SIWZ).  

8) Kosztorys ofertowy ze wszystkimi pozycjami przedmiaru robót. 

9) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej.  

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej (dot. podmiotów naleŜących do 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów) albo oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej.  

10) Dowód wpłaty wadium. 

      VI.  Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  (np. konsorcjum, 

spółka cywilna) 

      W przypadku  gdy Wykonawcy ubiegają  się wspólnie o udzielenie zamówienia, ich oferta musi  

      spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych 

przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców, 

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym i 

upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców, 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, 

4) kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, 

określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych – wzór oświadczenia jest załącznikiem 

nr 3 do SIWZ,   

5) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane 

pełnomocnika. 

6) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 

Zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 

została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania musza być skierowane na adres Zamawiającego. 



2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania sie z Wykonawcami: 

2.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie sie za pomocą faksu na nr faksu: 048 6183611 

   2.2.  KaŜda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczna na adres poczty 

elektronicznej:www.wierzbica.pl 

4.  W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający moŜe się zwrócić o 

ponowne ich przesłania za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 

 

VIII.   Wyja śnienia i modyfikacje SIWZ: 

1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

  a) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2) 

  b) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XIII niniejszej specyfikacji) terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

  c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powodują przesunięcia terminu, o którym mowa 

w pkt.2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania. 

 d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wierzbica.pl  

  e) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

  f)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 



warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.wierzbica.pl 

  c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą  wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 

zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

  d) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłuŜając jednocześnie termin składania 

ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki 

określone w art.12a ust.1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

  f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację 

o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.wierzbica.pl     

 

IX.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

       Henryk Sitkowski   tel. 048   618 36 18.  
 

X.  Wymagania dotyczące wadium   

      Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000, 00 zł  

      Wadium naleŜy wnieść na rachunek: 

       02913200010100191920000060. 

       Jeśli wadium nie  znajdzie się  na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert – 

       Zamawiający uzna, iŜ oferta nie  została  zabezpieczona  wadium  (nie dotyczy wadium 

        wnoszonego w formie innej niŜ pienięŜna).  

       Wadium wnoszone  w  formie  innej  niŜ  pienięŜna  powinno  być załączone do oferty  

       w formie oryginału. 

       Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.   

        

 

XI. Termin zwi ązania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni.  

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

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 

przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 



4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

XII.   Opis sposobu przygotowania oferty 

1)  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca. 

2)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

4) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym  

formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) 

5)  Ofertę stanowią wypełniony „formularz ofertowy”oraz załączniki. Do oferty 

Wykonawca musi dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ. 

6) Ofertę naleŜy złoŜyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. Dopuszcza się złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.   

8) Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć: 

a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy, 

b) parafy na wszystkich stronach załączników  do oferty, 

c) parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

9) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności 

informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego 

reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu 

z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa. 

10) Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 

Dokumenty złoŜone w formie oryginałów i kserokopii muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę, w przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być 

one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą waŜnego kwalifikowania certyfikatu.  

11) Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złoŜonego w formie kserokopii, przez osobę 



podpisującą ofertę oznacza, Ŝe osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię 

dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Parafy i 

podpisy złoŜone na stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii muszą 

być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złoŜonym na ofercie. Zamawiający dopuszcza 

parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.  

12) PoŜądane jest, aby karty oferty były na trwałe załączone, a wszystkie strony oferty wraz 

z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać 

się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

13) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

14)  Koperta (opakowanie) zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres:  

                      
                 Urząd Gminy w Wierzbicy 
                       ul. Kościuszki 73  
                     26 – 680 Wierzbica 
                     
 

        OFERTA NA:   „Przebudowę istniejącego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego 
                                    na odcinku Wierzbica Osiedle – Wierzbica ul. Staszica” 
     

 NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM: 03.09.2013 r.  GODZ. 10:15 

 

15) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 

oznakowania koperty(opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji) 

XIII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę naleŜy złoŜyć Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pok. 18 

2) Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2013 r. godz. 10:00 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2013 r. o godzinie 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73 

w pokoju: Sala Konferencyjna. 

4) Otwarcie ofert jest jawne. 

5)  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złoŜoną po terminie.  

XIV. Zmiana i wycofanie oferty 

1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub 



uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych 

samych zasad, jak składana oferta,  odpowiednio oznakowane z podpisem „ZMIANA”. 

2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 

poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie 

zmian i poprawek), z dopiskiem na  kopercie „WYCOFANIE”.    

3) Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 

dołączone do oferty.  

4) Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE”  nie będą otwierane.  

 

XV.  Opis sposobu obliczania ceny oferty 

      Oferta   musi  być  tak  skalkulowana,  Ŝeby   zawierała  całkowitą   cenę  realizacji  przedmiotu 

      zamówienia   za  cały  zakres   i   czas  realizacji  zamówienia.  Cena  musi  zawierać  wszystkie 

      elementy  cenotwórcze realizacji  zamówienia, w  szczególności:  wszystkie koszty Wykonawcy 

      realizacji zamówienia, zysk  Wykonawcy, podatki, opłaty oraz  ewentualne  pozostałe  

elementy. 

      Ponadto naleŜy podać cenę zgodnie z instrukcjami zawartymi ze wzorze formularza ofertowego. 

      Ceny  w  ofercie  (zał. nr 1) muszą  być  podane w złotych  polskich.  Niedopuszczalne jest 

     podawanie cen ofert w  innych walutach  lub  przeliczania na  złote  według  jakiegokolwiek 

      wskaźnika (kursu).     

      Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

      wariantowości cen. 

      Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 

 

XVI.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert 

1) Oceny ofert dokona Komisja 

2) Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty, nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 

3) Kryteria wyboru: 

Cena oferty – 100% = 100 pkt. 

4) Wzór do  obliczenia punktowego: 

 Oferta z najniŜszą ceną  x 100 %_  =  Ilość punktów. 

 Cena ocenianej oferty  

5) Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – waŜne. 



6) Za najkorzystniejszą zostanie znana oferta spośród ofert nieodrzuconych – waŜnych, 

zawierająca najniŜszą cenę realizacji zamówienia /najwyŜszą ilość punktów/. 

7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne. 

 

XVII.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 

3) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności:  

        a) nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a takŜe nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z 

punktacją przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

     b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało 

miejsce. 

4) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenie ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 

5) terminie po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy. 

 6) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

     a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 

           b) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.wierzbica.pl. 

   7) O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

           a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

              b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

   8) W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

9) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

      a) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli 



zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

     b) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 

     c) w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 

Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed 

upływem ww terminów. 

10)  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

11)  W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzi jedna z 

przesłanek uniewaŜnienia postępowania.  

  

            XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

      Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

 

XIX. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

oraz określenie warunków zmian. 

1. JeŜeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót  dodatkowych, 
których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku 
realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z 
mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w 
przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki  kalkulacyjne. 
2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
 
 
XX . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1) Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

3) w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 



b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenie oferty odwołującego, 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4) W przypadku: 

a ) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

b) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca moŜe  

w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność 

albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia , jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia , jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie. 

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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 zamawiającego – www.wierzbica.pl 

8) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9) JeŜeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 



pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem 

terminu. Przesłanie kopii odwołanie moŜe nastąpić za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 

12) Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie 

określonym powyŜej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. 

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć 

termin składania ofert. 

14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

15) Kopię odwołania zamawiający: 

a) przekaŜe niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 

b) zamieści równieŜ na stronie internetowej  - www.wierzbica.pl , jeŜeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.   

16) Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17) Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18) Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie 

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20) Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198.      

 

XXI. Postanowienia końcowe. 



1. Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeni postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. 

2.Udostępnienie zainteresowanym odbywać sie będzie wg poniŜszych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 

-zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

-zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty  

-zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie za 1 stronę cena 0,50 zł. 

-udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w godzinach jego 

urzędowania. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

               XXII. Zał ączniki  

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

1.  Formularz oferty 

2.  Wzór umowy 

3.  Oświadczenie art. 24 Ustawy PZP. 

4.  Oświadczenie art. 22 Ustawy PZP.  

5. Wykaz wykonanych robót. 

6. Przedmiar robót. 

7. Dokumentacja  i specyfikacja techniczna.  

            

 Wierzbica dn. 19.08.2013 r.                                                                Kierownik Zamawiającego 

                                                                                                                    WÓJT  GMINY 

                                                                                                                      

  

 

 

 


