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1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

Fax. 77 4611 140 w. 31  E-mail – umig@kolonowskie.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo   

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1172 

Staniszcze Małe 

Zakres planowanych robót: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
- roboty odwodnieniowe 
- roboty ziemne; 
- wykonanie podbudowy; 
- roboty nawierzchniowe; 
- roboty wykończeniowe – ścinanie i uzupełnianie poboczy 
Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w załącznikach do  SIWZ - przedmiarze robót, 
dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Wszelkie użyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót znaki 
handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, służą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta. Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji technicznej, ST oraz 
przedmiarze o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej 
certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność 
eksploatacyjną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do 
dokumentacji technicznej jest obowiązany wykazać, że oferowane rzez niego materiały, roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że 
materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego 
spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie 
dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić, że są one równoważne. 
W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. Dokumentach należy stosować się do 
obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm 
oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. 

 
Zaleca się, aby wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków związanych z 
wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych 
informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. 

 
Na w/w przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić 36-miesięcznej gwarancji. 
Jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części robót Podwykonawcom, to zobowiązany jest 
wskazać  w ofercie zakres niniejszego zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom).  
 Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje niniejsze zamówienie.  

mailto:umig@kolonowskie.pl
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4. Termin wykonania zamówienia: 

12.07.2013 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   

warunków.   

O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  z 

postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, tzn.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych  

niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie  w oparciu o złożone w ofercie: 

 OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.); 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia:  

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone w ofercie: 

 OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22  UST. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia; 

c) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym: 

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu  o złożone w ofercie: 

 OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.).  

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania 

niniejszego zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

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

przy wykonaniu niniejszego zamówienia; 

d) dysponują  odpowiednimi   osobami  zdolnymi do  wykonania niniejszego zamówienia: 

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu  o złożone w ofercie: 

 OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.).  
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 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania 

niniejszego zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

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

przy wykonaniu niniejszego zamówienia; 

 

e) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej  wykonanie  

niniejszego zamówienia:  

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone w ofercie: 

 OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE  W ART. 22 UST. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). 

 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający wymaga by Wykonawcy był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia. 

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759  z późn. zm.) - załącznik nr 2. 

 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 

 opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
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6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

Wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ustawy Pzp: 

 Dokumenty dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, tj. 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331,z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej. 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie opisanym w art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.3. Wymagania związane ze złożeniem oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce  

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zamawiający w/w zakresie nie będzie wymagał żadnych dokumentów.    

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z Wykonawcami. 

7.1. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 

zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

7.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W 

przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

7.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

7.4. Osobami uprawnione do kontaktu z wykonawcami są: 

 

a:  osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
 Piotr Leja - Referent ds. zamówień publicznych 

Tel. 77 4611 140 w. 38;  zampub@kolonowskie.pl 
7.5. Urząd Miasta i Gminy czynny jest w poniedziałki w godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do 

piątku w godz. 7:00-15:00. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców. 

 

9. Termin związania z ofertą 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni 

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

9.3. 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 ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
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10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 

szczególności kosztów przygotowania oferty. 

10.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

10.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej Specyfikacji. 

10.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10.7. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie 

ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który należy wtedy spiąć (np.: w 

skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie. 

10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

10.9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

Lp. Wymagany dokument Nr załącznika do SIWZ 

1 

OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI 

ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.). 

2 

2 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

3 

3 

Dokumenty dotyczące przynależności Wykonawcy do tej 

samej grupy kapitałowej, tj. lista podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
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Nr 50, poz. 331,z późn. zm.) albo informacji o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie 
opisanym w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4 

5 

Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 

uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z 

właściwego rejestru (np. odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wydruk z internetowej CENTRALNEJ 

EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(tzw. CEIDG), aktualny statut spółki lub aktualny rejestr 

handlowy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby 

podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu lub 

dokumentów, o których wyżej mowa, do oferty należy 

dołączyć także pełnomocnictwo do podpisania oferty 

 

6 

opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

7 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem 

robót koszty kwalifikowane 
6   

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów 

powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może 

zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku. 

W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie 

dokumentów zgodnych z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 203 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231). 

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie 

podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w 

art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
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zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

10.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych działka 1172 Staniszcze Małe - NIE OTWIERAĆ przed 2013-

05-31 godz. 10:15”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by 

umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po 

terminie. 

10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.11 oraz dodatkowo 

oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 9 (sekretariat) do dnia           

2013-05-31 do godz. 10:00. 

11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

11.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu    

2013-05-31 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11. 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny. 

12.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

- § 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

- § 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę. 

12.2. W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie 

koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 

zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w niniejszej specyfikacji, 

projekcie umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia 

Wykonawcy dla kompletności wyceny. 

12.3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ dokumentacji 

projektowej, przedmiar robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  W cenie oferty należy wliczyć również wszelkie koszty związane z 

prowadzeniem robót tj. zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, uzyskanie oraz koszty 

opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego, uporządkowanie terenu budowy bo 

zakończonych robotach itp.  

12.4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie netto i brutto. 
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12.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa o podatku od towarów i usług. 

12.6. Wszystkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich. Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  – 100% - realizacji niniejszego zamówienia. 

13.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następującego 

wzoru: 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie 
 

13.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 

zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 

wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

13.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

13.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

13.6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 

na podstawie odrębnych przepisów. 

13.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 

93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
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b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 lit. a Zamawiający umieści na 

stronie internetowej www.bip.kolonowskie.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 

dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed 

upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w 

art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

14.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. Istotne postanowienia umowy. 

16.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

Specyfikacji. 

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie 

był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu. 

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków: 

- Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od wykonawcy 

niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest 

możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą: 

niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa (klęski żywiołowe, zjawiska 

meteorologiczne), awarie, katastrofy, akty wandalizmu, 

- Zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można 

było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 

- Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  o 

udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, który będzie miał lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósłby 

lub mógłby ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI: rozdział 2 – 

Odwołanie, rozdział 3 – Skarga do sądu.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

18. Informacje dodatkowe. 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

18.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W zamówieniach tych przewidywany jest zakres robót budowlanych 

opisanych w przedmiocie zamówienia. 

18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

18.5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres: 

umig@kolonowskie.pl lub zampub@kolonowskie.pl lub faksem nr 77 4611 140 w.31 

18.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

18.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

18.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

18.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

Załączniki do SIWZ: 

1 - Druk oferty 
2 -  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 
wzór 

3 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 
wzór 

4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie opisanym w art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wzór 

5 - Projekt umowy 
6 - Przedmiar robót koszty kwalifikowane 
7 - Dokumentacja techniczna 
8 - Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 

 
Sporządził: 
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