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TRYB ZAMÓWIENIA: Zamówienie publiczne w trybie prze targu nieograniczonego na:  
 
 

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 2023W Ostromęczyn – Kolonia Chłopków  
na odcinku od km 1+794 do km 3+333, o dł. 1,530 km” 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
dla robót budowlanych o wartości zamówienia 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 EURO 
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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

 
Instrukcja dla Wykonawcy 

 
 
I.    ZAMAWIAJ ĄCY :                
Zarząd  Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08 - 200  Łosice 
Strona internetowa: http://www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl  
e-mail: zdp@zdp.losice.pl 
Telefon  (83) 359 02 32 
Fax (83) 359 02 88 
Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00   
 
II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA . 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (Dz. U.       
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych 
wydanych do tej ustawy, wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 – 46 w związku 
z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                    
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2014r., poz.121), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

 
III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2023W Ostromęczyn – 
Kolonia Chłopków na odcinku od km 1+794 do km 3+333, o dł. 1,530 km.  
 
Rodzaj zamówienia: robota budowlana  
 
W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace: 
- podbudowa ( warstwa wyrównawcza  betonem asfaltowym), nawierzchnia  
( warstwa ścieralna), pobocza gruntowe. 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa:  
a) przedmiar robót – załącznik nr H do SIWZ,   
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr I                      
do SIWZ, 
c) dokumentacja uproszczona - załącznik nr J do SIWZ. 
 

 
 

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV): 
 

45000000-7 - Roboty budowlane  
      45233140-2 - Roboty drogowe 
      45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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1.  Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót 

budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych          
z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, 
za uprzednim powiadomieniem.  

2.  Kierownik robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru 
wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót inwestycyjnych. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru robót branżowych przez kierowników 
robót posiadających wymagane prawem uprawnienia.  

4.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian warunków umowy polegających na  
     wykonaniu robót zamiennych, dodatkowych i koniecznych. 
5.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonego 

projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres prowadzenia robót). Koszt 
sporządzenia i zatwierdzenia ww. opracowania ponosi Wykonawca. 

6.  Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. 
7.  Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.  
8.  Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu 

oferty - nie mniejszy niż 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. 
9.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego                   

i nienależytego wykonania zadania.   
10.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, 

kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót.  
11.  Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie faktury wystawionej na 

podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego                     
w obecności Wykonawcy.  

12.  Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót muszą być sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 

13.  Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane wyniki z przeprowadzonych 
badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały. 

14.  Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę. 
 

15.  Podwykonawstwo 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
3) Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie 

wskazanym w ofercie lub innym, wymaga akceptacji Zamawiającego po spełnieniu 
warunków określonych we wzorze umowy oraz podpisania aneksu do umowy. 

4) Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania zmiany 
lub rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ww. ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                     
o udzielenie zamówienia. 

Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z pomocą 
Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 
zasadach i warunkach określonych w art. 143b ustawy Pzp. 
16.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – Zamawiający nie 

przewiduje zamówień uzupełniających.   
17.  Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania 
zamówienia. 

18.  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, nie określa wymagania zatrudnienia 
       przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  
       czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
19.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza  
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        rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania  
        równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty  
        budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany  w terminie                          
do dnia: 11 września 2017r. 
Przez zakończenie robót rozumie się fizyczne zakończenia wszystkich robót i pisemne 
zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót, potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy przez inspektora nadzoru. 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym 
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł, 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 
3.1) jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –              
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania                    
i podmiotów,  na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego                    
i prawidłowo ukończone - co najmniej:  
a) dwa zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/ 

rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych (o nawierzchni bitumicznej), o wartości 
nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.  

3.2)  wykaże, że skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego                       
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi  osoby, legitymują 
się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną 
im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót: 
minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: 

a) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej 
funkcji technicznej – Kierownika robót do realizacji zadania objętego niniejszym 
zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami w specjalności drogowej, 
uzyskane na podstawie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na 
podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                     
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

 

W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone 
w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs 
walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                     
o którym mowa w art. 25a ust.1. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  powinni wykazać, że warunki 
określone w pkt 2 nn. rozdz. spełniają łącznie. Natomiast warunek określony w  pkt. 1 ppkt 1 nn. 
rozdziału winien  spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(składając wspólną ofertę).  

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
       wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
       wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
       realizację zamówienia. 
9.     Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art.24 
        ust.5  ustawy Pzp.  
 
VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   

W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                             
W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa. 

2. W celu oceny spełnienia warunków, udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Załącznik C).  
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

2) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu określonych w rozdz. V pkt 2 SIWZ  (Załącznik D).  
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
może być złożone wspólnie. 

    
VII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę             
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNO ŚCI W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 
1.       W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  
            zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,  
14 i 21  ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt VII.1.a) - składa informację z innego 
odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.  
 
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,                      
w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt VII.1.a), 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.1.a), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.  
 
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, 
które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą 
dokumenty wskazane w pkt VII.2.a), składa dokumenty, o których mowa w pkt VII.2.a)                       
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie,                     
w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed 
notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.  
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2-4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.b i c)- składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż             
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,               
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  
 
 
 



Nr sprawy: ZDP.1.262.4.PD.2017 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa                
w art. 86 ust. 5, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust 1 pkt 23.                       
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
1. Dokument, który Wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 
1)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (Załącznik E);  
UWAGA: Informację Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy                    
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
VIII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę              
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNO ŚCI W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załączy do 
oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych  należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich             
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania             
i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone (Załącznik F) ,  
*  UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane , a jeżeli                     
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne dokumenty. 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego                             
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi  osoby, legitymujące 
się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną 
im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik            
G), 

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 
należy dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich                          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

5) W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdz. V pkt 
2, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania  zamówienia (oryginał).   

Z treści dokumentu musi jasno wynikać:  
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zmówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 
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d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia. 
 

6) Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązani są również dołączyć 
do oferty :  
a) dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione 

(np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, aktualny statut spółki), 

b) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało                         
z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej notarialnie. 

c) Dokument potwierdzający wniesienia wadium. 
7) Formularz oferty, kosztorysy ofertowe, oświadczenia należy złożyć w formie oryginału. 

Natomiast pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  

8) Dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.  
9) Pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
 
IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faksu: 83/ 359 02 32) lub drogą 
elektroniczną (adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl) z uwzględnieniem pkt 3nn. rozdziału. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń             
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz  
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez 
Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 
przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z jego treścią. 

6. Adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 
08-200 Łosice,  nr faksu: 83 / 359 02 88, e-mail: zdp@zdp.losice.pl 

7. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :  
   - sprawy merytoryczne  - Marek Fedorowicz   
   - sprawy proceduralne  - Małgorzata Stefanowicz  

 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na                
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której 
zamieszczono SIWZ. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej. 
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13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                           

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

14. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 
ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie             
z art. 12a ustawy Pzp. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką             

i zakresem zamówienia. Wszystkie błędy ujawnione, ewentualne uwagi i niejasności 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona w sposób 
trwały łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie 
stron oferty .  

3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie (długopisem lub 
nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

4. Każda poprawka, przekreślenie lub korekta błędów powinno być parafowane przez 
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

5. Ofertę należy złożyć u Zamawiającego przed upływem termin składania ofert, powinna być 
sporządzona zgodnie z formularzem oferty dołączonym do SIWZ i zawierać wypełnione: 
formularz oferty, kosztorysy ofertowe oraz załączniki wymagane w celu wstępnego 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
7. Ofertę na wykonanie zadania objętego przetargiem  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

- I pi ętro, pokój nr 7 do dnia 31 lipca 2017r. do godziny 09.45 w opakowaniu/kopercie 
zaadresowanej: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach  
ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice,  

 
 

    która będzie posiadać oznaczenia: 
 

„Oferta na przebudowę drogi powiatowej  Nr 2023W Ostromęczyn – Kolonia Chłopków 
- nie otwierać przed 31.07.2017r. godz. 10.00”. 

 

8. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie/koperta powinna posiadać nazwę i adres  
Wykonawcy, aby  można  było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia  (bez 
otwierania po upływie terminu składania ofert). 

 

9. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 
wpisuje on – „nie dotyczy”. 

10. W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność 
z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli . 

11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy 
zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentacji /lidera/.   

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku gdy Wykonawca dołączył pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę 
oznaczoną jak w punkcie 8 nn. rozdziału z dopiskiem „ Zmiana”  lub  „ Wycofanie” . 

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017r. o godzinie 10.00, w siedzibie 
Zamawiającego, piętro I,  pokój nr 9.   

15. Zamawiający poprawia w ofercie (zgodnie  z art. 87 ust.2 ustawy Pzp) 
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1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16.  Informacja dotycząca zasad poprawy omyłek rachunkowych w ofercie Zamawiający dokona 
poprawek omyłek rachunkowych w ofertach zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz z poniższymi zasadami: 
� Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
� Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za poszczególne części zamówienia, 
�  Jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano  ten 

zapis, któremu odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 
� Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe 

dokonanych poprawek.  
17. Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie  z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). 
 

XI. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W okolicznościach określonych w ustawie art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na 

wniosek Zamawiającego może przedłużyć okres 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. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY. 
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego ustalanego                  
na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym- załącznik Nr A-1. Kosztorys 
ofertowy należy dołączyć do oferty.   
2. Wykonawca określi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia (brutto) podając cenę netto 
powiększoną o obowiązujący podatek VAT oraz wynikającą z tych obliczeń sumę, stanowiącą cenę 
oferty brutto. Tak wyliczoną cenę należy  wpisać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik 
Nr A do SIWZ. W formularzu należy również określić wartość podatku VAT.  
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku cyfrowo i słownie i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 
zamówienia. 
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca , składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których  dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
6.  Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z  tytułu należytej oraz zgodnej                              
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje 
zapoznanie się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami realizacji zamówienia.  
7.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym 
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złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny, będzie spoczywał na Wykonawcy.  
8.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
9.  Cena umowy będzie wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone 
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i Podwykonawcami. 

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT. 
 

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami oceny ofert: 
• C - cena – 60 % 
• G - okres gwarancji  – 40 % 

     *   przy czym 1 % = 1 pkt  
 

Oferta najkorzystniejsza (ON) = C + G 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

 

1) W kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje całkowity koszt realizacji 
zamówienia wpisany przez Wykonawcę. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie 
wyliczona zgodnie ze wzorem: 
C = ( Cmin / Cb ) x 60 pkt 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznana za cenę brutto  
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach  
Cb – cena brutto badanej oferty 
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium cena. 
Oferta w kryterium cena, może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

2) W kryterium okres gwarancji (G) na roboty budowlane związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach od daty ostatecznego odbioru robót.      
Liczba punktów w ramach kryterium zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem: 
G = ( Gb / Gmax ) x 40 pkt 
G – ilość punktów przyznana za kryterium okres gwarancji   
Gb – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej  
Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w złożonych ofertach.  
40 pkt – maksymalna ilość punktów za kryterium okres gwarancji. 
Oferta w kryterium cena, może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

   3) najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.  
   4) najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy.  

 

2.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą ceną.  
3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

4.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).  

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

XIV.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
1. Wykonawca wymaga wniesienia wadium: w kwocie: 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych, 00/100), w jednej z następujących form: 
 1)    pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3)   gwarancjach bankowych; 
4)   gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art. 6 b ust. 5 pkt 2  

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

2.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych 
w Łosicach  nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Łosicach. 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert 
na wskazany rachunek  z dopiskiem - Wadium –„Przebudowa drogi powiatowej                
Nr 2023W”  

3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale.         
Wniesione wadium w innej formie niż pieniężnej, dołączone w kopii traktowane będzie jak jego 
brak.  

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub 
poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy 
dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

5. Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania.  
 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określa się w wysokości  10 %  ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie.  
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty ,  o  których  mowa  w  art. 6 b ust. 5 pkt 2    

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

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek   Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łosicach nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku 
Spółdzielczym w Łosicach. 

4.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniężna należy 
dostarczyć do Zamawiającego w oryginale. Wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w kopii traktowane będzie jako jego brak .   

 
XVI. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której istotne 

postanowienia stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca dostarczy do zamawiającego przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.    
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3. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentów  

uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego osoby lub osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,, 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

       -  złożono tylko jedną ofertę , 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

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 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art.93 ust.1. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone ofertowe dodatkowe                 
o takiej samej cenie,  

4)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 
− podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
 

XVII. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  Z OSTANĄ  WPROWADZONE  DO 
TREŚCI UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                      
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu 
przedmiotu umowy, 

c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej 
(usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych), 
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d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do 

zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej, 
e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie 

przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne           
(w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 
wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, 

f) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających 
się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego 
na terenie budowy, 

g) działania siły wyższej. 
2) zmiana wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy 
wynagrodzenia za roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów                   
o zmianie VAT. 

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez 
Zamawiającego wykonania robót koniecznych, oraz wynikających z korekt dokumentacji 
projektowej (usunięcie wad projektu). 

     3)   inne zmiany: 
a) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy 
zakresu rzeczowo – finansowego robót, 

b) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenie terminu 
gwarancji i rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,  

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, 
 

d) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji 
drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli 
zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.). 

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Projekt umowy stanowi załącznik B do SIWZ. 
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

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

2. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy 
Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wobec 
treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 

3) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec 
czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2). 

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp. 
 

XIX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                   
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisy wykonawcze do tej ustawy i Kodeks cywilny.                  
Dyr. 
XXIII.  Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XXIV. Zał ącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
1.1. Załącznik A - Formularz ofertowy.  
1.2. Załącznik A-1 Kosztorys ofertowy. 
1.3. Załącznik B - Projekt umowy. 
1.4. Załącznik C– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
1.5. Załącznik D - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
1.6. Załącznik E - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.   
1.7. Załącznik F- Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
1.8. Załącznik G – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
1.9. Załącznik H - Przedmiar robót. 
1.10. Załącznik I  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST). 
1.11. Załącznik J - Dokumentacja projektowa. 
                                                  


