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                                                                                                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :             GMINA   N ĘDZA  
 

                        adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5         47 – 440  Nędza 
  
                                                                                    

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia                         
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), dalej zwaną 
„uPzp” lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
 

3. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

       1. dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem : http://www.nedza.pl/bip 
 

       2. w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

4.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

„Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni  
zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy” 

 

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ.   

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni 
zewnętrznych przy  ul. Leśnej w Nędzy. Zakres rzeczowy obejmuje: remont istniejącej nawierzchni drogi 
manewrowej (pętli autobusowej) o powierzchni 484,2 m2, remont nawierzchni miejsc postojowych                    
(31 stanowisk), o powierzchni 387,4 m2,  budowę chodnika o powierzchni 73,3 m2, montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej (4 szt.), oraz roboty towarzyszące takie jak: wymianę lub ułożenie krawężników, 
obrzeży, budowę urządzeń odwadniających, wykonanie oznakowania pionowego  i poziomego, oraz 
rekultywacji zieleni niskiej.  
 

2. Projektowany zakres 

a. W części przeznaczonej dla infrastruktury komunikacyjnej projektuje się: 
1) drogę manewrową parkingu pełniącą równocześnie funkcję pętli autobusowej dla przewozów 

szkolnych o jezdni jednokierunkowej dwupasowej szerokości 5,50 m  o powierzchni 486 m2; 
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2) 29 miejsc postojowych o wymiarach 4,50x2,30 m usytuowanych prostopadle 

do drogi manewrowej i 2 stanowiska o wymiarach 6,00x2,50 m usytuowane równolegle do ul. 
Leśnej z przeznaczeniem do wsiadania i wysiadania; 

3) pozostała powierzchnia przeznacza się na tereny zielone. 
b. W części przeznaczonej do rekreacji projektuje się: 

1) instalację  urządzeń siłowni takich jak: 
- wyciąg i krzesło; 
- biegacz i orbitrek; 
- prasa i wioślarz; 
- surfer i twister. 

2) chodnik, ławki parkowe,  kosze na śmieci i zieleń. 
3. Odwodnienie 

Istniejące odwodnienie terenu (utwardzonego placu) stanowią 2 studnie chłonne o średnicy 800 mm., które 
są całkowicie zamulone i nie spełniają swojej funkcji. 

Dla terenu opracowania wykonano w sierpniu 2014 r. opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-
wodne. Stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokości 1,90 – 2,10 m. 
p.p.t. Występowanie czwartorzędowego poziomu wód gruntowych uzależnione jest od panujących warunków 
atmosferycznych. W porach intensywnych opadów lub roztopów zaobserwowane zwierciadło będzie się 
podnosić  w porach, natomiast w porach okresowych susz będzie opadać. Ponadto, stwierdzono występowanie 
do głębokości 2,0 m. piasków średnich (Ps), miejscami z domieszką żwiru. Grunt występuje w stanie 
średniozagęszczonym IDśr=0,51. Ponieważ w obrębie oraz w pobliżu terenu objętego opracowaniem nie 
zlokalizowano istniejącej kanalizacji deszczowej, ani rowu otwartego, do którego istniałaby możliwość 
odprowadzenia wód opadowych                z terenów utwardzonych, biorąc pod uwagę wysoki poziom wód 
gruntowych  i korzystne warunki gruntowe, zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych do gruntu 
poprzez systemu skrzynek retencyjno-rozsączających Wavin AquaCell. 
 Zgodnie z wynikami obliczeń doboru systemu, zaprojektowano zabudowę 42 szt. skrzynek AquaCell Lite 
1000x500x400 mm (długość x szerokość x wysokość) połączonych w układ o wymiarach 21,0x1,0x0,40 m. 
Skrzynki zabudowane zostaną w terenie zielonym, na głębokości 0,90 m. (przykrycie gruntem 0,50 m.). 
 Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą zbierane do trzech (3) studzienek ściekowych 
zlokalizowanych w krawędzi jezdni ulicy Leśnej. Dwie studzienki zlokalizowane po stronie prawej są 
nowoprojektowane (KM 0+031,00i KM 0+051,00), natomiast studzienka po stronie lewej wymaga 
oczyszczenia i regulacji pionowej, oraz połączenia przykanalikiem PVC-UØ160 ze studzienką w KM 
0+051,00.  
Ze studzienek w KM 0+031,00 i KM 0+051,00 przykanalikami z rur PVC-UØ160 ścieki opadowe i roztopowe 
zostaną odprowadzone do projektowanych po obu stronach układu studzienek osadnikowych TEGRA 425                     
z filtrem AZURA 160. Stąd, przykanalikiem z rur PVC-UØ160 zostaną wprowadzone do skrzynek retencyjno-
rozsączających. 
Cały układ skrzynek należy owinąć geowłókniną PP, o następujących parametrach technicznych: 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 14,5 kN/m; 
-  wytrzymałość na rozciąganie wszerz 17,5 kN/m; 
-  wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym 0,078 m/s; 
- Masa powierzchniowa 200 g/m2; 
- grubość 2,3 mm. 
Odpowietrzenie układu należy wykonać za pomocą rury wywiewnej PVC-UØ110 (podłączenie do skrzynek 
Ø160 w górnej części), i wyprowadzić nad teren min 0,5 m. 
Kompletny układ odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu składa się z następujących 
elementów: 
- 2 szt. - studzienka ściekowa z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem głębokości 1,0 m. bez syfonu wg 

PN 74/H-74081. Wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną z 
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zatrzaskiem klasy D 400 - korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo 
sferoidalne GGG50, sworznie stalowe; 

- 2 szt. - Studzienka osadnikowa TEGRA 425 z filtrem AZURA 160; 
- Przykanaliki z rur PVC-UØ160 kl. S SN8 SDR34 łączące studzienki ściekowe w jezdni ze studzienkami 

osadnikowymi oraz skrzynkami AquaCell, ułożone na podłożu z piasku grubości 15 cm w wykopie o 
ścianach pionowych umocnionych ażurowo, długości całkowitej 31 m.; 

- Układ retencyjno-rozsączający składający się z 42 szt. skrzynek AquaCell Lite 1000x500x400 mm. w 
jednym rzędzie wraz z elementami łączącymi, owinięty geowłókniną PP i kominkiem wywiewnym z rury 
PVC-UØ110. 

4. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy. 

a. Droga manewrowa z funkcją  zawracania autobusów:  
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm.; 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 8 cm.; 
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 grubości warstwy 24 cm; 
- podłoże naturalne (grupa nośności G1); 
- obramowanie drogi manewrowej (pętli autobusowej) od strony chodnika i terenów zielonych 

krawężnikiem betonowym wystającym 15x30 cm. na ławie betonowej   z oporem (beton klasy 
C12/15),           a od strony miejsc postojowych krawężnikiem betonowym wtopionym 10x25 cm. 

b. Miejsca postojowe: 
- warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm.  z wypełnieniem 

otworów żwirem 2-8 mm; 
- podsypka piaskowa grubości 3 cm; 
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 

8 cm po zagęszczeniu;  
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 

cm po zagęszczeniu;  
- podłoże naturalne (grupa nośności G1); 
- obramowanie miejsc postojowych od strony drogi manewrowej krawężnikiem betonowym wtopionym 

10x25 cm. na ławie betonowej; od strony terenów zielonych krawężnikiem betonowym prostokątnym 
ściętym 15x30 cm, wystającym 10 cm,   na ławie betonowej z oporem; linia krawężnika dla stanowisk 
skrajnych wyokrąglona promieniem R-2,0 m. 

c. Chodnik: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości15 cm. po 

zagęszczeniu; 
- podłoże naturalne (grupa nośności G1); 
- obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym wystającym 15x30 cm. 

prostokątnym ściętym na  ławie betonowej z oporem; 
- obramowanie chodnika od strony siłowni zewnętrznej obrzeżem betonowym wtopionym 8x30 cm. na 

ławie betonowej z oporem; 
5. Oznakowanie pionowe i poziome. 

Na drodze manewrowej zaprojektowano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, z uwagi na 
wykorzystanie zaprojektowanego układu jako pętla autobusowa z przystankiem na jezdni, dla przewozów 
szkolnych. W tym celu na początku drogi manewrowej należy ustawić znak D-3 „droga jednokierunkowa” w 
rejonie skrzyżowania z ul. Leśną. Na końcu drogi manewrowej należy ustawić znak B-2 „zakaz wjazdu”, 
celem poinformowania kierujących poruszających się ulicą Leśną. Dodatkowo, na ul. Leśnej należy umieścić 
znaki B-21 „zakaz skrętu w lewo” i B-22 „zakaz skrętu w prawo” ustawiono odpowiednio, zgodnie z 
lokalizacją przedstawioną na projekcie organizacji ruchu.  
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Wyjazd z drogi manewrowej na ul. Leśną należy oznakować znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa 

przejazdu”, umieszczonymi po obu stronach jezdni. Dodatkowo, na wylocie drogi manewrowej na jezdnię ul. 
Leśnej należy wykonać oznakowanie poziome w postaci linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów 
(P-13) długości 23,0 m. 

Przystanek dla autobusu szkolnego oznakowano oznakowaniem poziomym P-17 długości 10,0 m., oraz 
oznakowaniem pionowym w postaci znaku D-15 „przystanek autobusowy”. 

Na ulicy Leśnej zaprojektowano przejście dla pieszych szerokości 4,0 m., poprzez wykonanie oznakowania 
poziomego P-10, oraz ustawienie oznakowania pionowego D-16 „przejście dla pieszych” w odległości 0,50 m. 
od przejścia, po obu jego stronach. 
 
Wskazania dot. wykonania oznakowania pionowego i poziomego: 
- Tarcze znaków wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwójnie zagiętej na całym 

obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru 
szarego; 

- Słupki do znaków z rury stalowej ocynkowanej bez szwu o średnicy 60,3 mm wraz z kapturkiem 
zabezpieczającym górę słupka; 

- Wszystkie zastosowane tablice znaków należy wykonać o wielkości „M” (małe) z folią odblaskową I 
generacji, za wyjątkiem znaków A-7, które należy wykonać w wielkości „S” (średnie) z folią odblaskową 
II generacji; 

- Sposób montażu wykonać zgodnie z instrukcją o znakach i sygnałach drogowych; 
- Wszystkie znaki pionowe muszą być wykonane z materiałów odblaskowych, zachowując prawidłowe 

odległości tarcz znaków w pionie i poziomie. 
- Oznakowanie poziome P-10 i P-17 wykonać farbą akrylową w kolorze białym. 

Roboty towarzyszące : 
 

-  opracowanie oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych                                                      
     z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 
-   wykonanie pozostałych robót, prób i badań wynikających  ze Specyfikacji Technicznej         
   Wykonania i Odbioru Robot oraz projektu budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót. 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki i robót ziemnych. Utylizacja w gestii wykonawcy robót. 

 
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców 

wiążące. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Zastosowanie rozwiązań 

równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia                             

w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny 

zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa.  

 
5.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁO ŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

        Zamawiający   nie  dopuszcza   możliwości   składania   ofert   wariantowych     
        

6.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI  POWIERZENIA ROBÓT PODWYKONAWCOM 
 

        Zamawiający    nie dopuszcza   możliwości powierzenia robót podwykonawcom  
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7.  TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA  :      
 
Maksymalny termin wykonania zmówienia wynosi 70 dni licząc od dnia podpisania umowy, przy 

czym rzeczywisty termin będzie zgodny z terminem podanym przez Wykonawcę w ofercie. 

8.  WARUNKI I WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ZGODNIE  Z PZP 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu -  (tzw. podmiotowe 

pozytywne): 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg  załącznika nr 2 do 

SIWZ 
 

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia  

Opis sposobu spełniania warunku:  

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, 

wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę 

budowlaną [zamówienie] związaną z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalną                                         

o wartości minimum  250.000,00 zł netto  

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną (czyli zakończoną i odebraną protokołem 

częściowym lub końcowym) polegającą na utwardzeniu miejsc postojowych.                          

Wykaz  ten  musi zawierać dane określone w załączniku nr 3. 
 

c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / 

nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca 

spełnił. 
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d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / 

nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca 

spełnił. 
e) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiaj ącej wykonanie przedmiotu 

zamówienia  

w  szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

- przedstawi  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest   

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                 

z przedmiotem zamówienia,   o wartości  nie mniejszej niż  100 tys.  złotych. 

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów               

z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  

udziału w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw  do wykluczenia                 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany na 

podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg 

formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentu musi wynikać 

jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 poprzez 

złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. Nie 

spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy                  

z postępowania.  

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 

A. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

B. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko  

zgodnie z art.26 pkt 3  i 4   Pzp. 
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Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie  

oryginałów albo kserokopii.  Dokumenty złożone w formie kserokopii  

nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą                                               

 „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”   

i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 

ust.1 pkt 2 Pzp 

3) 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,  

4) 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.  

5)  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 26 ust 2d Ustawy 

Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

pisemne oświadczenie wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

Inne wymagane dokumenty: 

• kosztorys  ofertowy uproszczony   

Uwaga: 

1) W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale 9 SIWZ punkty 1, 

podpunkt  a) – e)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając                 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby. 
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe w skutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli 

Wykonawca, wykazujący spełnienie warunków, opisanych w rozdziale VI SIWZ, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), 

Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów             

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać 

dokumentów dotyczących w szczególności: 

a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c. charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy wykonawca nie udowodni w wystarczający 

sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia. 

2) Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych  

w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii 

potwierdzonej za zgodność   z  oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa.  

3) Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym SIWZ - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej niż                                       

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) 

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
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d. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 4-8 i 10-11 Ustawy Pzp.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną) pod warunkiem, że 
taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 

a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika               
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.  

UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających ofertę wspólną. 

b. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie ( tj. przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika) 

c. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
złożyć dokumenty wymienione w rozdziale 10 w pkt 1 – 5 SIWZ. 

d. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,                    
o których mowa w rozdziale 9 SIWZ, Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć 
łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów 
występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę 
wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców 
odrębnie. 

e. Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty, wymienione w rozdziale             
9 SIWZ punkt 1c) – załącznik nr 3 do SIWZ. 

UWAGA: Wspólne złożenie dokumentów o których mowa prowadzić ma do wskazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i opisanych w SIWZ (wystarczająca będzie, jeżeli 
dokumenty te złoży tylko jeden z wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzenie 
to będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ. 

f. Inne dokumenty, o których mowa w rozdziale 10 stosuje się odpowiednio. 
g. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 

pełnomocnik pozostałych. 
h. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał 

przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

 

8.  WADIUM:         8.000,00 PLN ( osiem tysięcy złotych )        

 

 

 



 

Strona 11 z 13 
 

 

9. KRYTERIA  OCENY  OFERT :            
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 
 

90% 
 

90 pkt. 
 

Termin wykonania zamówienia  

( T ) 
10 % 10 pkt. 

 
10. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT  
 
 
 

10.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia     0033..  0066..    22001155rr ..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                            
pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 

10.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu    0033..  0066..    22001155rr ..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   14 

 
11. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest             

1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                   

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty 
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 

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

 

12. INNE WYMAGANIA: 
 

       12.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 
       12.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem  aukcji      
                Elektronicznej; 
        

13. TERMIN OGŁOSZENIA  PRZETARGU :    1199..  0055..  22001155rr ..        --    0033..  0066..  22001155rr ..  
  
14. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY I JEJ ZMIAN: 
 

Informacje na temat umowy i jej zmian zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy”. 
 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

A. do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

B. umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  

C. umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie  do informacji 

publicznej;  

D. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                        

w ofercie; 
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E. okres realizacji umowy wskazany jest w pkt 4  niniejszej SIWZ; 

F. umowa jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 

2. Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy o zamówienie podstawowe: 

a) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej 

zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą                     

a Zamawiającym, 

b) w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana 

sposobu wykonania lub terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna               

w celu prawidłowego wykonania umowy, 

c) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia  

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 

d) w zakresie rozszerzenia umownego przedmiotu zamówienia o ewentualne „roboty dodatkowe”              

na podstawie aneksu do umowy o zamówienie podstawowe.  

 
UWAGA : Pojęcie „roboty dodatkowe” należy utożsamiać z pojęciem „prace dodatkowe” występującym             

w art. 630 Kodeksu cywilnego określającym sposób rozliczania wykonywanego przedmiotu umowy 

(dzieła) w przypadku zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego.  Art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego 

określa, że „Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były 

przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 

kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać 

odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych  prac 

sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia wtedy, gdy mimo 

zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych”. 

Należy więc stwierdzić, że „roboty dodatkowe” („prace dodatkowe”) to roboty, które są objęte 

przedmiotem zamówienia (dziełem, obiektem) ale nie były przewidziane w zestawieniu prac 

planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego . 

e) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
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proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), 

f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą  przedmiotem umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do uzasadnienia 

i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
 

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

 

Wójt  Gminy  Nędza 
 
Nędza dnia:  19.05.2015r. 
 

Anna  Iskała 
 

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

(   Kierownik   Jednostki ) 

 
 


