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ZNAK :    ZPI.271.3.2017     
 

S PECYFIKACJA  
 

I  STOTNYCH  
 

W ARUNKÓW  
 

Z AMÓWIENIA  
 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
Nędza dnia:   31. 05. 2017 r. 
 

Anna  Iskała 
 

............................................................................................................................... 
 

(   Kierownik     Jednostki  ) 
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POSTĘPOWANIE   
 

O     UDZIELENIE      ZAMÓWIENIA  
 

     PUBLICZNEGO  
 

W   TRYBIE   
 

PRZETARGU      NIEOGRANICZONEGO  
 
 

 

dla   zamówienia    publicznego 
 prowadzonego   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  

o   wartości   poniżej   5.225.000   euro 
 pod nazwą: 

 
ROBOTY   BUDOWLANE 

 

 
  
 

 

ROBOTY   NA   DROGACH   GMINNYCH : 
1. MODERNIZACJA  UL. POWSTAŃCÓW  ŚL.  W  BABICACH 

 

2. BUDOWA    KANALIZACJI   DESZCZOWEJ                                                   

PRZY    UL. WYROBISKOWEJ    W   BABICACH 

 



Strona 3 z 30 
 

I.  NAZWA   ORAZ  ADRES   ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1.1. Zamawiającym  jest         GMINA    NĘDZA  

 

1.2. Adres                      ul.  Jana  III   Sobieskiego    5 
 

                              47 –  440    NĘDZA 
 

                                     woj.  śląskie 
 

 tel /     32 /    410 20 18 ,      410 23 99    66 60 460 
 

 fax/    32 /     410 20 04        410 23 99 
  

                        e – mail :    ug@nedza.pl 
 

                                                           BIP:     www.bip.nedza.pl 
 

                   NIP:  639 – 19 – 67 – 777  
 

                                     REGON:  276258470 
 

Godziny   urzędowania: 
 

 

Poniedziałek 
 

 

od  700     do  1600 

 

Wtorek 
 

 

od  700       do   1500 

 

Środa 
 

 

od  700       do   1500 

 

Czwartek 
 

 

od  700      do   1500 

 

Piątek 
 

 

od  700      do   1400 

 

Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę      w sprawie zamówienia publicznego; 

2. Zamawiający – Gmina Nędza; 

3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                               

(t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z póź.  zmianami ). 

4. Przedmiot zamówienia, zamówienie  
 Roboty   na   drogach   gminnych: 

Zadanie  nr  1  -  Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 
Zadanie  nr  2  - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 

 
5. Robota budowlana - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego,                   
a także realizację obiektu, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającej. 
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6. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami sporządzona dla 

niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami art. 36 ustawy Pzp. 

7. Oferta - zestaw wszystkich dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającej                                  

w SIWZ. Inne dokumenty, oświadczenia nie są traktowane jako oferta. 

8. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy                                                   

z dnia   9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług   ( Dz. U. z 2014r.  poz. 915 );”. 

9. CPV - kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień, za pomocą którego dokonuje się opisu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

10. Konsorcjum - porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób/podmiotów.                     

Należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie                          

z art. 23ust. 1  ustawy Pzp. 

11. Lidera konsorcjum - jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia          

albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) 

powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia. W 

szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 

Zamawiającej do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i 

każdego z osobna. 

Znak postępowania : ZPI.271.3.2017 

 
Uwaga: w  korespondencji  kierowanej do  Zamawiającej należy  posługiwać się  tym   znakiem. 
 

12. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
 
 

II.  TRYB    UDZIELENIA    ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na 
podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm. zwanej dalej 
ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia). 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 
do ustawy Pzp. 
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III.  OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia są 

             Roboty   na   drogach   gminnych: 

Zadanie nr 1  -   Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 

Zadanie nr 2  - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 
 

Nomenklatura wg CPV: 
 

Zadanie  nr  1 :  
• 45200000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
• 45230000 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                         

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
• 45233200 – 1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

Zadanie  nr  2 :  
• 45110000 – 1  Roboty ziemne 
• 45231300 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i odprowadzania ścieków 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zadanie  nr  1 : 
Celem zadania jest wykonanie modernizacji drogi gminnej – ul. Powstańców Śląskich    w miejscowości 
Babice, na odcinku km 0+0,00 do km 0+291,97, wraz z modernizacją pobocza drogi, zjazdów 
indywidualnych i dojść w granicach pasa drogowego - działki nr 880. Zakres opracowania dotyczy 
modernizacji drogi w obrębie działki nr 880, w tym celu przed rozpoczęciem modernizacji, należy 
wytyczyć przebieg granic działki w terenie. Na całym odcinku ul. Powstańców Śląskich objętej 
opracowaniem – od. Skrzyżowania z ul. Wiejską  na odcinku km 0+0,00 do zakończenia drogi                            
(8m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej) km 0+291,97 rozebrać istniejącą nawierzchnię 
asfaltobetonową i dokonać korytowania na głębokość docelową 30cm (rozbiórka nawierzchni gr. 5cm. 
oraz podbudowy na głębokość 25cm). Rozebrać również nawierzchnię zjazdów indywidualnych, 
mijanki wg rysunku nr 2 i 3, uzupełnić i wymienić istniejące krawężniki najazdowe, jak również 
rozebrać zapadnięte schody dojść do budynków nr 11 i 13. Dokonać reprofilacji promieni skrętu na 
wjeździe w ul. Powstańców Śląskich. Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na wysypisko śmieci                         
i dokonać utylizacji. Następnie w korycie drogi i zjazdów wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego 
o frakcji 0-31,5mm o łącznej grubości 25cm. Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego 
E2>100Mpa, E2/E1<2,2. 
Stosować docelową szerokość jezdni 3,5m. Na odcinku km 0+0,00 do km 0+283,00 zabudować po lewej 
stronie jezdni krawężnik najazdowy 25x20cm na ławie betonowej. Po prawej stronie jezdni w miejscu 
sąsiadującej skarpy, na odcinku km 0+135,00   do km 0+228,59 zabudować krawężnik zwykły 15x30cm 
na ławie z oporem. Na podbudowie ułożyć warstwę wiążącą gr 4cm z asfaltobetonu klasy AC16W.                   
Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. 
Następnie wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 4cm. Wszystkie zjazdy 
indywidualne wykończyć w sposób analogiczny jak konstrukcję jezdni, zakańczając zjazd 
krawężnikiem najazdowym. W połączeniu konstrukcji zjazdów z asfaltobetonu z dojściem i dojazdem 
na działce mieszkańców, zabudować nowe lub wymienić istniejące krawężniki najazdowe. Pobocze 
jezdni po lewej stronie wyrównać do poziomu krawężnika najazdowego. Dokonać remontu 
zapadniętych schodów terenowych wbudowanych w skarpę drogową  do budynków nr 11 i 13. Wykonać 
nowe podłoże betonowe schodów terenowych wsparte na krawężniku z ławą oporową, stopnie 
wykończyć kostką brukową gr 6cm w kolorze czerwonym. Przednóżki schodów wykończyć obrzeżami 
6x30cm.  
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W miejscach połączeń istniejącej nawierzchni z projektowaną stosować taśmy uszczelniające 
kauczukowoasfaltowe samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego 
polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 30 do 40 mm, grubości od 5mm, długości                                
od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. W obrębie jezdni 
objętej opracowaniem zabudowach są wpusty kanalizacji deszczowej, w związku ze zmianą poziomu 
niwelety jezdni dokonać regulacji korpusu wpustów. Na całej długości jezdni stosować spadek 
jednostronny, zgodny z istniejącym ukształtowaniem terenu – spadek jednostronny w lewą stronę w 
kierunku wpustów odwadniających o nachyleniu poprzecznym 1%, spadki podłużne zgodne z istniejącą 
niweletą podłużną jezdni. 
Geotechniczne warunki posadowienia 
Stwierdzono: 
• Proste warunki gruntowe, z uwagi układ warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

zalegających poziomo. Wykluczam również występowanie mineralnych gruntów słabonośnych, 
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdzam zwierciadło wody poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia oraz brak występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 

• I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego z uwagi występowanie prostych warunków 
gruntowych 

• Stwierdzam grupę nośności podłoża G1. 
 

Zalecenia wykonawcze 
• Utrzymać przebieg drogi oraz niweletę. 
• Dokonać badań nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia iż badanie nie pozwoliły uzyskać 

parametrów modułu odkształcenia E2/E1 ≤2,2 oraz E2>100Mpa, dokonać wzmocnienia i wymiany 
podbudowy. 

• Odwodnienie odbywać się będzie poprzecznie na pobocze oraz do nieutwardzonego fragmentu 
działki. 

Organizacja ruchu docelowa i tymczasowa. 
Utrzymana zostanie docelowo istniejąca organizacja ruchu. 
Na czas prowadzenia robot wprowadzić ruch jednostronny, stosując oznakowanie: zapory 
kierunkowe U-3c, 2400mm oraz na odcinku prowadzenia prac oznakowanie punkowe U-21a, U-21b. 
Na zakończeniu stosować zaporę w postaci znaku U-20b ze znakiem kierunkowym U-3d dla ruchu 
przeciwnego. Na wjeździe w drogę stosować znaki ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe) i A12c 
(jednostronne zwężenie jezdni). Roboty prowadzone będą wyłącznie w dzień. 

 

Zadanie  nr  2 : 
 

 Zadanie obejmuje swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej (I etap)  z odprowadzenia wód 
deszczowych do rowu dla terenów zabudowy produkcyjnej, składowania i magazynów oznaczonych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza jako 1P przy ul. Wyrobiskowej  w 
Babicach działki nr : 191/5,191/6, 196/2, 188, 202. 
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dzieli się na dwa etapy: 
I etap – wykonanie odcinka od wylotu W do studni D8  
Przedmiotem zamówienia jest tylko wykonanie I etapu. 
Kanalizacja deszczowa  
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z terenów zabudowy produkcyjnej, składowania i 
magazynów do projektowanej kanalizacji deszczowej rurami kanalizacyjnymi przez studzienki 
kanalizacyjne betonowe fi 1200 i fi 1000 mm a następnie zostaną wprowadzone do istniejącego rowu 
projektowanym wylotem umocnionym fi 600 mm. 
Sieć kanalizacyjną wykonać w taki sposób, aby odprowadzenie wód deszczowych mogło się odbywać w 
sposób grawitacyjny, najkrótszą drogą. Kanały są prowadzone z uwzględnieniem możliwości wykonania 
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przyszłych podłączeń z terenów przewidzianych pod zabudowę produkcyjną. Budowa kanałów wymaga 
zajęcia części drogi oraz takiej organizacji robót aby zapewnić możliwość transportu. Nie zajęta część jezdni 
winna zapewnić przejazd, przez całą dobę, wszystkim użytkownikom drogi, w tym pojazdom straży 
pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji i itp. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

− zapewnić nadzór właścicieli kolidującego uzbrojenia pod- i naziemnego z projektowanym 
kanałem, 

− zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe, 
− zapewnić nadzór branżowy. 

Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PP SN 8, dwuściennych (strukturalnych),   łączonych na uszczelki 
gumowe w kielichach. 
Na kanałach deszczowych zaprojektowano studnie kanalizacyjne Ø1000mm i 1200mm. Studnie 
kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykatów żelbetowych z betonu min. C35/45, wodoszczelny, o 
nasiąkliwości min. W-6, mrozoodpornych, łączonych na uszczelki elastomerowe. Dna studzienek powinny 
być wykonane łącznie z kręgami dolnymi. Studnie powinny posiadać fabrycznie wykonane kinety z 
manszetami umożliwiającymi podłączenie kanału bocznego bez konieczności ingerencji w konstrukcję 
studni. W  studzienkach należy stosować włazy żeliwne wg PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. Włazy winny być montowane z zamkami, typu ciężkiego, 
przystosowanymi do obciążeń 40 t dla studni zlokalizowanych w drogach i w powierzchniach utwardzonych. 
Każdy właz powinien być zamykany pokrywą, oparty na pierścieniach odciążających, zatrzaskowy z 
wkładką gumową. Pokrywa włazu, zlokalizowanego w drodze, winna być przykręcana na śruby. Włazy 
muszą być wentylowane. Studnie powinny być zakończone pierścieniem odciążającym i płytą odciążającą 
w drogach oraz płytą pokrywową w terenach zielonych. W studniach należy zastosować stopnie włazowe 
żeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie np. powłoką z tworzywa sztucznego. Studnie powinny być 
zaopatrzone w przejścia szczelne dla podłączenia rurociągów. 
Odprowadzenie wód deszczowych do rowu 
Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy produkcyjnej, składowisk i magazynów 
systemem rur kanalizacyjnych przez studnie kanalizacyjne D0-D8 o śr. 1000 i 1200 mm, do istniejącego 
rowu przy ul. Wyrobiskowej w Babicach przez wykonanie umocnionego wylotu z kształtki prefabrykowanej 
betonowej z betonu min. C25/30, zbrojonej fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym fi 8 mm dla 
przepustu rurowego fi 600 mm (ścianka oporowa przepustu). Wylot kolektora będzie umieszczony w 
przyczółku betonowym. 
Należy rów na odcinku ok. 8 metrów od istniejącego przepustu drogowego o śr. 1000 mm wyczyścić i 
wyremontować wzmacniając go poprzez ułożenie płyt ażurowych betonowych i koryta dennego z płyt 
betonowych (szczegóły na rys. wylotu ). W chwili obecnej rów otwarty w miejscu planowanego wylotu jest 
zarośnięty oraz zamulony i nie posiada widocznych wzmocnień dna i boków. Należy również wyczyścić 
istniejący przepust fi 1000 mm pod drogą ul. Wyrobiskowej z namułu i osadu,  tak aby udrożnić cały przekrój 
przepustu. 
Roboty ziemne 
 Sieć kanalizacji deszczowej i odprowadzenie do rowu wykonać metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych 
wykopach umocnionych i zabezpieczonych. Wykopy wykonać zgodnie z trasą pokazaną w projekcie - 
wytyczenia dokonuje uprawniony geodeta. Ziemię z wykopu składać na odkład po jednej stronie wykopu w 
odległości 0,5 m od krawędzi. Układanie rur należy wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury 
układać na sztucznie uformowanym podłożu tj. na warstwie piasku o grubości 20,0 cm. Rurociąg zasypać 
piaskiem do 30 cm ponad rurę, a resztę gruntem zagęszczalnym G1, zagęszczając warstwami do osiągnięcia 
modułu sprężystości Ep = 100 MPa i wskaźnika zagęszczenia 0,98.  
W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Należy również 
zapewnić obsługę geodezyjną oraz wykonać powykonawcze namiary geodezyjne. Przed przystąpieniem do 
robót należy powiadomić wszystkich zarządców istniejących sieci o ich rozpoczęciu. Prace ziemne w obrębie 
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istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie zgodnie z warunkami uzyskanych uzgodnień. Wykopy 
należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu dokładnego ustalenia przebiegu tras i rzędnych 
istniejących urządzeń podziemnych. Roboty należy wykonać pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. 
W wypadku niezgodności w podanych uzgodnieniach z rzeczywistymi wynikami usytuowania urządzeń 
podziemnych proponuje się uwzględnić w czasie robót nadzór autorski, celem dokonania niezbędnych zmian 
projektowych. Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczać obudowami dla wykopów. Wielkość i typ 
szalunków należy dostosować do wymiarów wykopów. Przy umacnianiu wykopów należy zachować 
następujące wymagania: 

− górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 
cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów; 

− rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie; 
− należy zapewnić awaryjne wyjścia z dna wykopu; 
− w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Wszystkie przewody podziemne, napotkane w obrębie wykonywanych wykopów, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod 
nadzorem ich właścicieli. Słupy linii napowietrznych znajdujące się bliżej niż 2,0 m od krawędzi wykopu 
należy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób podany przez właściciela kolidującej 
linii i pod jego nadzorem. Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne 
nie naniesione na mapach, należy w czasie robót ziemnych zachować szczególną ostrożność, a w razie 
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby. 
Wszędzie tam, gdzie w pasie robót występuje woda gruntowa, wykopy należy odwadniać. 
Podczas prowadzonych prac należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności: 

− warunki gruntowo–wodne są bardzo zróżnicowane i rzeczywiste parametry odwadniania mogą się różnić 
od przewidywanych; 

− poziom wód gruntowych podlega znacznym wahaniom, zależnym od warunków atmosferycznych. 
 Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem – siecią wodociągową i 
kablami energetycznymi zaprojektowano w odległościach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi 
właścicieli tych urządzeń i obowiązującymi przepisami. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
prowadzić ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli 
zarządców danej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich zarządców sieci o ich 
rozpoczęciu. Jeżeli podczas wykonywania wykopów natrafi się na urządzenia podziemne niewskazane na 
planie sytuacyjnym i przez właściciela tych urządzeń, niezwłocznie należy przerwać roboty ziemne i 
powiadomić zarządcę danej sieci. Dalsze roboty wokół istniejącego uzbrojenia należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika danej sieci. Należy również uwzględnić nadzór autorski, celem dokonania 
niezbędnych zmian projektowych.  
 Wodociąg ułożony na głębokości ok. 1,6 m. Dokładne położenie naniesionych sieci w miejscach kolizji 
należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie. Przy głębokich wykopach - poniżej 
poziomu wodociągu, rurociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na 
belkach. 
 Dokładne położenie naniesionych kabli w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów 
kontrolnych, wykonanych ręcznie. Zabrania się prowadzić roboty sprzętem mechanicznym w odległości 
mniejszej niż 2m z obu stron od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabla. Kable można odkopać tylko 
do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Kable nN 
na odcinkach kolidujących z projektowanymi sieciami należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, 

dwudzielnymi φ110mm koloru niebieskiego. Kable SN w miejscu skrzyżowania należy osłonić rurami 

ochronnymi, dwudzielnymi φ160mm koloru czerwonego. Rury ochronne powinny wykraczać min. 0,5 m 
poza obręb kolizji. Przy głębokich wykopach – poniżej poziomu kabli, należy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Przed rozpoczęciem robót należy zlecić nadzór 
branżowy do dysponenta danej sieci. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych , przedmiary robót pomocniczo , dokumentacja rysunkowa ). 

 
3. Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają 

charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, 
którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, 
zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do dnia 09.06.2017r. w formie pisemnej                              
lub faksowej (nr faksu 32 410 20 04.)   bądź za pośrednictwem mail na adres: sebastian.wallach@nedza.pl  
do dnia 09.06.2017r. godz. 14.00 O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału 
w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

a) operator koparki , instalator  - dla zadania nr 2 

b) operator walca , rozścielacza masy asfaltowej  -  dla zadania  nr  1 

Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na 
usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 
1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem”.  

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
 
Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. 
Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych 
przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie będzie skutkować uznaniem 
przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma 
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1, 3 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia 
wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp. 
 
Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy. 

IV.  TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia: 
 

• 28.07.2017r.    -  dla  zadania  nr  1 
 
 

• 30  dni kalendarzowych   od  dnia przekazania frontu robót    -   dla  zadania  nr  2 
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V. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JE ŻELI   ZAMAWIAJ ĄCY   DOPUSZCZA   
SKŁADANIE   OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

 
1. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi 

przez Zamawiającego w SIWZ.  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części  

• Zadanie  nr  1  -  Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 

• Zadanie  nr  2 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 

2. . Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część lub dwie. Zamawiające dokonuje wyboru 
oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia 

VI.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH , O KTÓRYCH MOWA W ART . 67 

UST. 1 PKT 6 LUB ART . 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń: 
 

Zamawiający  nie   przewiduje   możliwości   udzielania   wskazanych   zamówień. 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  O RAZ  
MINIMALNE  WARUNKI,  JAKIM  MUSZ Ą  ODPOWIADAĆ  OFERTY   
WARIANTOWE 

 

Zamawiający   nie   dopuszcza   składania   ofert   wariantowych. 

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOS OBU 
DOKONYWANIA OCENY   SPEŁNIANIA   TYCH    WARUNKÓW 

  

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

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

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej                           
1 (jednej ) roboty budowlanej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia   o wartości 
nie niższej niż  300.000 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert,   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.                           
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania 
Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs 
NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania, 

 

b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej                        
po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.                           
z 2016 r. poz. 290) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:  

- budowy o specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, 
posiadające minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych                        
w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
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b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                   
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

c. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy 
wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. 
Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw                            
do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie                             
z formułą: spełnia/nie spełnia. 

d. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, 
Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 

e. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie                           
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

f. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru zobowiązania, który 
stanowi załącznik nr 7 do siwz. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez 
podmiot trzeci. 

g. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.  

h. 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.  

i. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy.  

j. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 
mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 
niniejszego rozdziału. 

 
IX.  INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą  

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU   W   POST ĘPOWANIU. 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do siwz. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz. 
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3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności                         
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                        
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie 
oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty 
wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 
mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz dotyczące 
tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz..                     
IX ust. 2 niniejszej siwz. 

4a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa także oświadczenie o którym 
mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz. 

 
5. 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:  
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione   nie   wcześniej   niż   3   miesiące   przed   upływem   terminu   składania   ofert,  

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4) wykazu zawierającego co najmniej 1 (jednej) roboty budowlane o charakterze odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 300.000 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy 
wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, 
protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty 
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.                    
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go 
łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym   w załączniku nr 4 do siwz; 

5) wykaz zawierający, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) kierownika budowy o uprawnieniach 
odpowiednich do przedmiotu zamówienia: 
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.  

8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, 
co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

9. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie 
(minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej siwz) lub przed zawarciem 
umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

10.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 
oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych 
dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 
ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa 
w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12.  Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą 
składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub oświadczenia 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także 
na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

15.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

16.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

17.  W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych 
danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli 
Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny 
bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 
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18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

19. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEJ                                                         
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń    I  DOKUMENTÓW,      
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
porozumiewać się będą drogą elektroniczną ug@nedza.pl  lub za pomocą faksu nr 32 410 20 04 ,                                             
a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że                                
dla złożenia oferty, wymagana jest forma pisemna.  

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście  w  sekretariacie Urzędu Gminy 
Nędza  przy ul. Jana III  Sobieskiego 5 biuro nr 17  albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia 
oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie: 
1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej                                      

na sfinansowanie zamówienia, 
2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez 

Zamawiającego, 
3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach 

postępowania, z zastrzeżeniem że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej, 
4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień; 

– adres  e-mail:   ug@nedza.pl 
4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje 

siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie www.bip.nedza.pl 
5. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 
Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania tj. w godzinach                                       
7.00 – 15.00  , zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym. 

7. Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem 
jest  

W  sprawach  procedury  przetargowej 
   

     stanowisko                                    insp. ds. zamówień   publicznych i inwestycji  
imię i nazwisko WALDEMAR    KALUS 
tel.  32 66 60 485 

       e – mail:                                            waldemar.kalus@nedza.pl    
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 
 

W  sprawach   merytoryczno – technicznych  /  kosztorysy, przedmiary, zakres  robót / : 
 

     stanowisko                                    insp. ds. infrastruktury drogowej  
imię i nazwisko SEBASTIAN    WALLACH 
tel.  32 66 60 483 

       e – mail:                                                sebastian.wallach@nedza.pl    
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 
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  W sprawach  przyjmowania wniosków, oświadczeń  drogą  elektroniczną, pocztową i telefoniczną  
 

        stanowisko                                       inspektor                    

        imię i nazwisko                               KORNELIA  POROMBKA                           

    tel.   (32) 66 60 458 
    fax    (32) 410 23 99 

e-mail:                                                ug@nedza.pl 
 

XI.  TERMINY   ZWI ĄZANIA   OFERT Ą. 
  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XII.  WYMAGANIA    DOTYCZ ĄCE    WADIUM. 
 
1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi  

• 7.000,00  zł (słownie: siedem tysięcy złotych )   -  dla  zadania  nr  1 

• 10.000,00  zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych )   -  dla  zadania  nr  2 

 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu na konto Zamawiającego: ING BankŚląski o/Racibórz   23 1050 0099 6825 7777 7777 7777   
z  dopiskiem na przelewie:  „Wadium do przetargu nr  ZPI.271.3.2017  na zadanie nr …………………...”; 

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancji bankowych;  
d) gwarancji ubezpieczeniowych;  
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium  
w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny 
dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, 
którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia 
następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 
z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 
kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 

 

XIII.  OPIS   SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERT. 
 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 
wymagane zapisami niniejszej siwz.  
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3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym 
(na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem 
odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia 
wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

9.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na 
Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób:  

 
GMINA   NĘDZA  
     ul. Jana  III   Sobieskiego    5 
          47 –  440   NĘDZA 
 

OFERTA     PRZETARGOWA  
 

             Roboty   na   drogach   gminnych: 
Zadanie nr 1  - Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 
lub 
Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej                 
w Babicach 

 

                        NIE   OTWIERAĆ    PRZED    16.06. 2017r.     GODZ. 9 30 ! 
 

 
10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane  

w prawym górnym rogu.  
12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną                             

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą 

wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: 
a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

dokument pełnomocnictwa; 
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano  

w rozdziale IX siwz; 
c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji; 
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d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych 
łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich 
warunków siwz; 

e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 
pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. 

14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),  
a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione.  

XIII.  MIEJSCE   ORAZ   TERMIN   SKŁADANIA   I   OTWARCIA   OFERT. 
 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz  wraz z dokumentami, załącznikami     

i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy do  dnia   16. 06. 2017r.                                        

do   godz.  9 00,         na  adres  zamawiającej  podany  w   punkcie  1    niniejszej   siwz,     

pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

2. Wykonawca   może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić   lub   wycofać  ofertę. Zarówno 
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres   
zamawiającej podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 17.8  niniejszej  SIWZ  i dodatkowo opatrzone 
napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia  o wycofaniu oferty - opatrzone napisem 
“Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

6.  Otwarcie     złożonych     ofert   nastąpi   w   dniu    16. 06. 2017r.   o  godz.  9 30,                                     
w   siedzibie   zamawiającej       sala narad     nr   13 

 

7. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy 
aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 

XIV.  OPIS   SPOSOBU   OBLICZENIA   CENY. 
1. Wykonawcy winni podać cenę (wynagrodzenie ryczałtowe) na formularzu ofertowym stanowiącym                                  

zał. nr 1 do siwz.  

2. Cenę oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) należy podać liczbowo i słownie w kwocie netto  
i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna uwzględniać całość ponoszonego przez 
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. 

3. Sposób obliczenia ceny brutto: do ceny netto należy dodać kwotę VAT. Podstawą do wyliczenia ceny 
ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 

4. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace wynikające z:  

1) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

2) przedmiarów robót, 

3) dokumentacji rysunkowej  
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5. Cena ofertowa musi zawierać również: 

1) ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie  
z ustawą o wyrobach budowlanych, 

2) koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem, 
3) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym pomiary, atesty, 
certyfikaty, dokumentacja powykonawcza. 

6. Cena oferty winna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są 
żadne negocjacje cenowe). 

7. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego dokładnie w rozdziale XVII niniejszej siwz. 

8. Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie jakościowym. 

9. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną budynku. 

10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów i importu usług, w celu dokonania oceny ofert 
Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu 
dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek 
ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XV. INFORMACJE   DOTYCZ ĄCE   WALUT   OBCYCH,  W   JAKICH   MOG Ą   BYĆ   
PROWADZONE ROZLICZENIA   MI ĘDZY   ZAMAWIAJ ĄCYM   A   WYKONAWC Ą. 

 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

XVI.  OPIS   KRYTERIÓW,  KTÓRYMI   ZAMAWIAJ ĄCY   BĘDZIE   KIEROWAŁ   SI Ę   
PRZY   WYBORZE   OFERTY,  WRAZ    Z  PODANIEM   ZNA CZENIA  TYCH   
KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OBLICZENIA OCENY  OFERT. 

 
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 
 

60% 
 

60 pkt. 
 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia ( G ) 
40 % 40  pkt 

 

C E N A 
 

W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1 – 60  pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
max ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

 
                                   Cena najniższa wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  
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GWARANCJA 
 
Powyższe kryterium będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

 
                           Gwarancja oferty ocenianej  
 (G )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 40% 
                            Gwarancja maksymalna  
 

Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy podawać w pełnych miesiącach. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego   niż  36 miesięcy od daty odbioru robót.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści 

SIWZ. 

 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 
jako niezgodna z treścią SIWZ.  

 w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze niepełnych miesięcy, 
Zamawiający zaokrągli wskazane okresy w dół do pełnych miesięcy.  

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena”(C) oraz „okres gwarancji” (G).  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ                                   
oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

SUMA PKT = C ( Cena ) + G ( Gwarancja ) 
W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie 
Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego 
oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach 
kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do 
złożenia stosownych dokumentów. 
 

XVII.  INFORMACJA O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY ZOSTA Ć  
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  
SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób 
ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną                             
i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w 
możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana                          
polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 500.000,00 zł 
(słownie: pięćset tysięcy złotych ), Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 
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XVIII.   WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE   ZABEZPIECZENIA   NALE ŻYTEGO  WYKONANIA  
UMOWY. 

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania określone są we wzorze umowy stanowiącym 
zał. nr 6 do niniejszej siwz. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszą być bezwarunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzić jej wzór. 

3. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu 
prawidłowego skorzystania (zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

4. W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 
1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 
2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. załączenia 

potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy weryfikacji 
gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy (odszkodowania i kary 
umowne) do wysokości kwoty wynikającej z postanowień umowy, 

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione, 
5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, a dla części dotyczącej rękojmi: do upływu rękojmi, 
6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 
7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na piśmie 

XIX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY , JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY , ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH . 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz. 
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić 

w formie aneksu w następujących przypadkach: 
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność 

zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:  

a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność 
zmiany terminu, 

b) konieczność wykonania robót dodatkowych, 
c) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
d) gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne 
zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska 
przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. 
działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się 
podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 

3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 
4) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy związana  

z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia  
o wartość wynikającą z kosztorysu będący załącznikiem nr 5 do umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na 
zasadach określonych w § 5 ust. 3–5 umowy bez konieczności sporządzania aneksu. 
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4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem 
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. 
 
XX. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie 
Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych 
informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  
 

XXI.  UMOWA   RAMOWA. 
 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

XXII.  ZWROT   KOSZTÓW   UDZIAŁU   W   POST ĘPOWANIU. 
 

1.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXIII.  POUCZENIE O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY   W  TOKU    POST ĘPOWANIA   O    UDZIELENIE      ZAMÓWIENIA. 

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 niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XXIIV .ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEŻELI 

ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SI Ę DROGĄ ELEKTRONICZN Ą; INFORMACJE 

DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ; WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU , 
JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT ; INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZAWARCIA UMOWY 

RAMOWEJ :. 
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,                                  

z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3 siwz. 
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Załącznik   nr   1   do   SIWZ  

nazwa i adres siedziby Wykonawcy:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

nr NIP  ................................................... 

nr REGON  ................................................... 

nr telefonu                ...................................................  

nr faksu  ................................................... 

e-mail     ................................................... 

KRS/CEiDG  ................................................... 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y  
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZPI.271.32017  na:  

 

Roboty   na   drogach   gminnych: 
1). Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 

2). Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według siwz   ( zadanie  nr …   pod  nazwą  ………………  )  
 
za łączną cenę ryczałtową:  

• netto:........................................zł , 
(słownie: ……………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• stawka VAT  …….  
 

• brutto:......................................zł , 
 

•  
(słownie:……………………………………………………….……………..……………....…....)1 

 

Gwarancja bezwarunkowa : ………………………….…… (nie mniej niż 36 miesięcy) 

 

Inne …………………………. 

                                                           
1 UWAGA:  
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT cena będzie wyrażona tylko w kwocie brutto  
z pominięciem zapisu o stawce VAT. 
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2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia oferujemy wykonać w terminie :  …………………………………. 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu                          

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 

5. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 
6. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia 

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)  

I. część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

II. część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

 

7. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym 
postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ważną 
polisę na cały okres realizacji zamówienia, która stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. 
 

8. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym 
postępowaniu, przedstawię kosztorys ofertowy zgodnie z wymogami siwz, który stanowić będzie zał. nr 5                    
do umowy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż kosztorys winny być przekazany do siedziby 
Zamawiającego  przed podpisaniem umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 
 

10. Oświadczam, iż brak przedłożenia przeze mnie dokumentów, o których mowa  
w pkt. 8 i 9 oferty oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którym mowa w pkt 9 w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oznacza uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp na warunkach określonych w ofercie. 

 
 

11. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX siwz oraz wypełnione 
i podpisane załączniki wymagane przez zamawiającego w niniejszej siwz. 

 
 
 

................................ , dnia ......................                         
 
 
 
 

.................................................................. 
    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24                         

ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24       

ust. 5 ustawy Pzp  . 
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                            

tj.: ………………………………………………………………..………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 
 
 

………………………………………… 
                                 (podpis) 



Strona 25 z 30 
 

 

Załącznik 2a do SIWZ 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, ze na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

………………………………………………………….. 
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………… 
w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………… (wskazać podmiot 
i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
 
       ……………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 3   do   SIWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   GRUPY    KAPITAŁOWEJ 
 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 

• nie należy do grupy kapitałowej* 
 
 

• należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,  

 
 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu) 

 

 
……………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik   nr   4  do  SIWZ 

 

   .................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

WYKAZ    WYKONANYCH    ROBÓT   BUDOWLANYCH 
 

Co najmniej 1 (jedna ) robota budowlane o charakterze  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia   o wartości 
nie niższej niż 300.000 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. 

 
 
 

Lp. 

 
 

Rodzaj robót  

 
Miejsce wykonania prac 
oraz podmiot na rzecz 
którego roboty zostały 

wykonane 

Termin 
realizacji 

 
Całkowita 

wartość robót 
brutto w PLN 

Początek    Koniec 

1 

 
 
 
 

    

2 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

3 

 
 
 
 

    

4 

 
 
 
 

    

 
 
Dla co najmniej 1 pozycji powyższego wykazu załączyć należy dowody określające, czy wskazane w wykazie 
ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, 
referencje, listy referencyjne, itp.).  
 
 
 
 

    ………..…................................................................. 

                                       (podpis uprawnionego przedstawiciela)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ OSÓB 

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia 

 

Imi ę i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności (funkcja) 
Doświadczenie, kwalifikacje, 
wykształcenie, uprawnienia 

Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

 

Kierownik budowy 
 

……….. lat doświadczenia  w 
sprawowaniu samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie,  
nr uprawnień  budowlanych  

…………………..,  
 
Wykształcenie ……………….. 

 
Nr uprawnień: ……………….. 

Dysponuję na podstawie:  
 

umowy ……………..* 

Będę dysponował na podstawie: 
 - stosunek podwykonawstwa,   

 
- inny stosunek prawny (tj zachodzą 
okoliczności określone w art. 26 ust. 

2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych)** 

Będę dysponował na podstawie: 
- stosunek podwykonawstwa,   

 
- inny stosunek prawny (tj zachodzą 
okoliczności określone w art. 26 ust. 

2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych) ** 

Będę dysponował na podstawie: 
- stosunek podwykonawstwa,   

 
- inny stosunek prawny (tj zachodzą 
okoliczności określone w art. 26 ust. 

2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych) ** 

 
 
UWAGA:  

* Np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia  
 
** Niewłaściwe skreślić, brak skreślenia oznacza, iż Wykonawca dysponuje osobą/ami wskazaną/ymi w wykazie na podstawie: umowy 
o pracę, umowy dzieło lub umowy zlecenia oraz że nie zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  
 
 
 
 
 

.................................................. 
                               (podpis uprawnionego) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
.............................................................. 

(pieczęć wykonawcy) 

 
ZOBOWI ĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  
na potrzeby wykonania zamówienia 

 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………………….……………..………………………..……    
 
będąc  upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

o ś w i a d c z a m(y), 
 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., odda Wykonawcy:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1 

………………………………………………………………………………………………………… 
 (zakres udostępnianych zasobów) 

 
na potrzeby wykonania nw. zamówienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………..   …………………..………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do 
dyspozycji zasoby) 

__________________________________________________________________________ 
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1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 
• zdolność techniczna lub zawodowa, 
• zdolności finansowe lub ekonomiczne. 

2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien 
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3. Np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy 
 
 
 


