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Km.271.5.2015 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 

zm.) 

(zwana dalej „SIWZ”) 

Remont ul. Zakładowej w Kolonowskiem poprzez 

wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

45113000-2 – Roboty na placu budowy 

45110000-8 – Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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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 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Remont ul. Zakładowej w Kolonowskiem poprzez wzmocnienie 

istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Zakres robót obejmuje między innymi: 
- roboty pomiarowe, 
- rozebranie nawierzchni z trylinki, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie podbudowy 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni, 
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (międzywarstwowe) 
- wykonanie nawierzchni 
- uzupełnienie i naprawa poboczy, 
- wykonanie oznakowania pionowego. 
 
Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w załącznikach do  SIWZ - przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, 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. 

mailto:umig@kolonowskie.pl
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Na w/w przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić co najmniej  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.  
 

4. Termin wykonania zamówienia: 

30 październik 2015 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 2013 r. poz. 907 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 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.). 

 wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone – Dowodem jest poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał co najmniej 2. roboty o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia 

i o wartości co najmniej 400 000 zł.  

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 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia; 

c) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  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 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.).  

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym 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 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.).  

Wykonawca może polegać na 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 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.). 

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 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. 

 

Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów zgodnie z w/w podpunktami, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą (-ami) za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

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

 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia. 
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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 2013 r. poz. 

907  z późn. zm.) - załącznik nr 2. 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone – Dowodem jest poświadczenie lub inne 

dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – załącznik nr 5. 

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. 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 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 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

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

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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W przypadku Wykonawców zamieszkałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 

Zaświadczeń z urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego  oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty, 

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

 nie zalega z uiszczeniem 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, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.    

 

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 jest: 

  
 Piotr Leja – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i Energetyki 

Tel. 77 4611 140 w. 38;  zampub@kolonowskie.pl 
 

7.5. Urząd Miasta i Gminy czynny jest w poniedziałki w godz. 7:00-16:00, od wtorku do czwartku 

w godz. 7:00-15:00 oraz w piątek w godz. 7:00-14:00 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy  

00/100 PLN).   

Wadium należy wnieść  w terminie do 28 września 2015 roku do godz. 10:00. 

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

a) Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kolonowskie 31 8909 

1016 2001 0005 9864 0004 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

Oryginał wadium wniesionego w formie podanej w pkt. b, c, d, e winno być złożone w kasie 

Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie (I piętro) lub dołączone do oferty jako odrębny dokument 

niezłączony z ofertą w sposób trwały,  a kopię tego dokumenty  załączyć  do oferty. Kopia 

wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być również załączona do oferty. 

8.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8. 

8.4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zadano. 

8.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

8.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

8.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

8.8. Zamawiający zatrzyma  wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  pełnomocnictw, listy podmiotów 

należących  do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 

lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyrazi zgody na poprawienie 

omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co powoduje brak możliwości 

wybrania oferty złożonej  przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

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

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

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

przygotowaniem i złożeniem oferty. 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. 

10.2. 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. 

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

Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

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

niniejszej Specyfikacji. 

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

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10.6. 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. 

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

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

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

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.9. 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 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.). 

2 

2 

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. 

4 
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Nr 50, poz. 331,z późn. zm.) albo informacji o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

3 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

4 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

 

5 

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 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 

6 Dowód wniesienia wadium.  

7 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Dowodem jest 
poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia 

5 

8 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem 
robót 

6 

 

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

z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów 
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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 2013 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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

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

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Remont ul. Zakładowej w 

Kolonowskiem poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej -  NIE OTWIERAĆ 

przed 2015-09-28 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. 

10.11. 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”. 

10.12. 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                 

2015-09-28 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       

2015-09-28 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11. 
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12. Opis sposobu obliczania ceny. 

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

projektowej, przedmiaru 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. Kosztorysy ofertowe powinny być wykonane na podstawie 

przedmiarów robót oraz zawierać ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót. 

Dodatkowo wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania umowy kosztorysy 

ofertowe które będą zawierały ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót, wartość 

całkowitą robót, zestawienie robocizny, materiałów i prac sprzętu, narzuty oraz tabelę 

elementów scalonych dla całości kosztorysu (uwzględniającą wszystkie branże i działy. 

12.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie netto i brutto. 

12.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa o podatku od towarów i usług. 

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. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- cena oferty  – 90 pkt , 

- okres udzielonej gwarancja jakości – 10 pkt. 

L.p. Nazwa kryterium Waga 
kryterium(maksymalna 
ilość pkt. w kryterium) 

Szczegółowy opis, wzór 

1 cena oferty 90 Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 
* waga 
gdzie: 
 - Cmin - najniższa cena spośród 
wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie 
 

2 okres udzielonej 
gwarancja jakości 

10 W tym kryterium Zamawiający 
przydzieli pkt. w następujący 
sposób: 
3 lata gwarancji – 0 pkt  
4 lata gwarancji – 5 pkt  
5 i więcej lat   gwarancji – 10 pkt 

 

13.2. Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagane 

warunki i otrzyma największą ilość punktów. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje 

zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

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

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
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13.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zażąda od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, a zwłaszcza jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska                        

w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia i budzić będzie wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności będzie niższa o 30 % od wartości niniejszego zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w takim przypadku zwróci się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a)  oszczędności metody wykonania niniejszego zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania niniejszego 

zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów 

pracy, których  wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 

2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,   poz. 1314), 

b)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 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. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

13.5. 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; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 
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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. 

15.1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

15.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o którym mowa w punkcie 15.2. 

15.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

15.7. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed, a najdalej w dniu podpisania umowy. 

15.8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania niniejszego 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

c) Kwota, o której mowa w powyższym punkcie zostanie zwrócona nie później niż 15 dniu 

po upływie 5 letniego okresu rękojmi za wady. 

 

 

16. Istotne postanowienia umowy. 

16.1. Istotne postanowienia umowy określa projekt 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. 

 

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 stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.  W 

zamówieniach tych przewidywany jest zakres robót budowlanych opisanych w przedmiocie 

zamówienia. 

18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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18.5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres: 

umig@kolonowskie.pl lub zampub@kolonowskie.pl  

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. 

18.10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2. – 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń zgodnych z art. 36a ust.2. ustawy Pzp. 

18.11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenia przez zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania. 

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy, w szczególności, jeżeli: 

- Umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią: projektu umowy, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub złożonej oferty, 

- Zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza 

poza zakres określony w złożonej przez Wykonawcę ofercie, gdzie Wykonawca wykaże części 

zamówienia, których realizację zamierza powierzyć innym podmiotom.   

- Termin płatności w umowie z podwykonawcą będzie dłuższy niż w umowie pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą, 

- Określona w umowie z podwykonawcą procedura odbioru powierzonego do wykonania 

zakresu robót, usług lub dostaw nie przewiduje udziału przedstawiciela Zamawiającego.   

18.12. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, 

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegających obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje: 

 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 

% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, zastosowanie mają te same zasady co do 

zawarcia umowy z podwykonawcą. 

18.13. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taka wartość, zgodnie z art. 143a 

ust.3. – NIE DOTYCZY 

Załączniki do SIWZ: 

1 - Druk oferty 
2 -  OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. 
zm.) - wzór 

3 - Projekt umowy 
4 - Grupa Kapitałowa - wzór 
5 - Wykaz robót - wzór 

mailto:umig@kolonowskie.pl
mailto:zampub@kolonowskie.pl
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6 - Przedmiar robót  
7 - Dokumentacja projektowa  
8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   
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