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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH 
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TRYB ZAMÓWIENIA: Zamówienie publiczne w trybie prze targu nieograniczonego na:  
 
 

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Łysów - Dąbrowa - Korczew                  
na odcinku Zakrze – Niemojki od km 1+615 do km 4+681,60” 

 
 
 

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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Zarządu Dróg Powiatowych  
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Łosice, luty 2017r. 
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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 
ze 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. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 
46 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 2044W od drogi nr 698 –  
            Łysów- Dąbrowa – Korczew na odcinku Zakrze – Niemojki od km 1+615 do km 4+681,60 
            o długości  3,067 km 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana  
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe,  
- roboty ziemne,  
- odwodnienie, 
- wykonanie podbudowy istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno –asfaltową,  
- wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni i zatokach autobusowych, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej  i  ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych, 
- wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, parkingów i zatok autobusowych, 
- zjazdy, 
- przepusty pod koroną drogi, 
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, 
- oznakowanie, 
- roboty wykończeniowe. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa:  
a) przedmiar robót – załącznik nr I-1 do SIWZ,  
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr J do SIWZ, 
c) dokumentacja projektowa - załącznik nr K do SIWZ. 

 
Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV): 

45000000-7 - Roboty budowlane  
      45233140-2 - Roboty drogowe 
      45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
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 jakości na przedmiot zamówienia na okres wskazany                 

w formularzu oferty - nie mniejszy niż 36 miesięcy, początek gwarancji w dniu następnym po 
podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót. 

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 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

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) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy. 
4) 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. 

5) 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 
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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. Podział zamówienia na części  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – Zamawiający nie  
      przewiduje zamówień uzupełniających.   
18. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
      przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia. 
19. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na umowę o pracę  
      przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu 
      wykonujących roboty związane z wykonaniem robót przygotowawczych, rozbiórkowych, robót  
      ziemnych, przepustów, zjazdów, warstw konstrukcyjnych jezdni, ścieżki rowerowej, chodników  
     (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej  
     działalności gospodarczej tzw. „samo zatrudnienie”). 
20. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 
     o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez  
     Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w projekcie  
     umowy stanowiącej załącznik Nr B do SIWZ. 
     Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz 
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

b) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.     

21.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza  
        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 10 października 2017r. Termin ten obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia i odbiór 
ostateczny.  

 
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  1 000 000,00 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,  
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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) co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg               

o nawierzchni bitumicznej każda o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto. 
3.2) jeśli wykaże, dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję 

kierownika budowy posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                           
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcj ę kierownika budowy w odniesieni do 
minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont dróg                            
o nawierzchni bitumicznej. 

    
          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. 
                  
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. 
 
VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);  
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,             
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  
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3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą                  
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania;  
4)Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.  
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 
Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w ust.2, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust.4. 
6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
VII . O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWI ĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENI A ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
stanowiące wstępne potwierdzenie , że Wykonawca:  
a) nie podlega wykluczeniu ;  
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
2. Oświadczenia, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz 
z ofertą ( Załącznik Nr A do SIWZ ) i kosztorysem ofertowym -  Załącznik Nr A-1-1 do SIWZ .  
Propozycje oświadczeń zostały zamieszczone w niniejszej SIWZ -  Załączniki Nr C i  D do SIWZ. 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ - Załącznik Nr E do SIWZ.  
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym ( nie krótszym niż 5 dni ) terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp.  
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów :  
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty- wg wzoru Załącznik Nr F do SIWZ;  
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                                
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia               
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru 
Załącznik Nr H do SIWZ.  
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną 
określoną prze Zamawiającego. 
 
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
c) 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 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 
 
d) 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; 
 
8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 7 
pkt 1 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a) – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,              
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert .  
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 
9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10. stosuje się.  
12.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  
13.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych           
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia             
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.                
z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).  
W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 
ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu 
złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla 
Zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.  
14. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom.  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                          
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
2) 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. Propozycja treści zobowiązania została 
zamieszczona w Załączniku Nr G do SIWZ.  
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz o których mowa            
w części VI.  
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty               
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 14 pkt 1.  
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                     
o którym mowa w ust. 2.  
7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
 
8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców.  
15. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ 
konsorcja).  
1) 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.  
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z częścią 
V. ust.1 SIWZ.  
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.  
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                           
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 
składa każdy z Wykonawców.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust.7 pkt 1 , przy 
czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust.7 pkt 1 lit. a składa odpowiednio 
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach 
opisanych w części V. ust.1 . 
 
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                          
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 
1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych poniżej w ust. 4. –7.  
2. Zamawiający wyznacza: Małgorzatę Stefanowicz do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Tel. 83 359 02 32, fax (83) 359 02 88, e-mail: zdp@zdp.losice.pl, pokój nr 4.  
3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                    
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
4.W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.  
5.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
6.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.                  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” 
składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy 
złożyć w oryginale.  
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej w ust. 6, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                   
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o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 
w formie elektronicznej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie 
pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz               
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  
8.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
10.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3, 08-200  ŁOSICE 

      TEL. 83/ 359 02 32, FAX 83/ 359 02 88  
adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl.  
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres podany niżej                 
w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.  

11. 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.  

  12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
  upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
  Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa ust.11.  
14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.  
15.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej. 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
1. Wykonawca wymaga wniesienia wadium: 

w kwocie: 45 000,00 zł, (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100), w:  
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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).   

3.  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 2044W na odcinku 
Zakrze - Niemojki”  

4. 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.  

5. 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. 

6.   Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania. 
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X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą orzeczenia.  
 
XI . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium.  
5. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty stanowiącego Załącznik nr A do SIWZ.  
6. Wraz z ofertą powinny być złożone:  
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami w części VII ust. 1 i ust. 14 pkt. 7 SIWZ;  
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami części VII ust. 14 pkt. 2 SIWZ, w przypadku gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu;  
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                        
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                      
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;  
4)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty.  
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  
6) Kosztorys ofertowy Załącznik Nr A-1-1 do SIWZ sporządzony metodą uproszczoną.  
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie             
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy załączonych do niniejsze SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy.  
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  
10.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 
uwzględnione.  
11.Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.  
12.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
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wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający 
łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – 
nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.  
13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym oryginale. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane następująco:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice  
„Oferta na przebudowę drogi powiatowej Nr 2044W na odcinku Zakrze – Niemojki” 
 „Nie otwierać przed dniem 07 marca 2017r. godz. 10.00”.  
14. Wymagania określone w ust. 11 - 13 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie 
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania 
tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.  
15.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  
17.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert                         
w trybie przewidzianym w części VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  
18. Tam, gdzie w SIWZ , zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia , o których mowa w art. 
30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach.  
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty dołączyć stosowne 
dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OFERT  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – I pi ętro, pokój nr 7 do dnia 07 marca 2017r., 
do godziny 09.45 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w części XI. SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – I pi ętro, pokój nr 9 w dniu 07 marca 2017r.,                 
o godzinie 10.00.  
4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.  

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy ( firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.zdp.losice.pl  
i www.zdp.nbip.pl informacje dotyczące:  



Nr sprawy: ZDP.1.262.1.PD.2017 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony 
w dokumentacji technicznej i w oparciu o wypełniony kosztorys ofertowy którego wzór załączono do 
SIWZ - Załącznik Nr A-1-1.  
2. Kosztorys ofertowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym 
kosztorysie. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich 
pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.  
3. Obliczoną w ten sposób „ Cenę netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną 
w ten sposób „ Cenę oferty brutto” należy następnie przenieść do Formularza oferty - Załącznik Nr A 
do SIWZ.  
4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w kosztorysie 
ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego.  
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą zmienione w toku realizacji 
zamówienia , za wyjątkiem sytuacji określonych w Załączniku Nr B do SIWZ.  
7. Kosztorys ofertowy zostanie sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen 
jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, z uwzględnieniem informacji zamieszczonych                
w Opisie przedmiotu zamówienia.  
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi 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.  
Zamawiający żąda złożenia w „Formularz oferty” (Załącznik nr A do SIWZ) informacji o tym, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
8. Zamawiający poprawia w ofercie (zgodnie  z art. 87 ust.2 ustawy Pzp) 

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. 

9. 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.  

10. Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie  z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMWAIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:  
 
Cena –60 % = 60 pkt  
Okres gwarancji –40% = 40 pkt  
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Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:  
2. Opis kryterium „Cena (cena ofertowa brutto).  
1) kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.  
2) w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.  
3) przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
4) liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:  
 
          Cena oferowana minimalna brutto  
Cena = ---------------------------------------- x 60 pkt  
           Cena oferty badanej brutto  
 
3. Opis kryterium „Okres gwarancji”.  
1) kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.  
2) w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 
do dwóch miejsc po przecinku.  
3) najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.  
4) najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy.  
5) jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie 
przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.  
6) liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” zostanie obliczona według następującego wzoru:  
 
                     termin okresu gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej  
Okres gwarancji = --------------------------------------------------------       x 40 pkt  
                             najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy)  
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  
P = Cena + okres gwarancji  
Gdzie:  
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  
Cena – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  
 
Okres gwarancji– liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres Gwarancji”.  
 
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru.  

3. 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).  
 
XV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO  
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                  
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja , o której mowa w ust. 1 pkt 
2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę , Zamawiający 
uznał za niewystarczające.  
3. Zamawiający udostępni informacje , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej.  
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców w której zostanie określony 
pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów 
związanych z płatnościami. 
 
XVI. 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 .   

 
XVII. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  Z OSTANĄ  WPROWADZONE  

DO TREŚCI UMOWY  
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik Nr B do SIWZ. 
W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki 
realizacji zamówienia.  

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  
3. Odwołanie przysługuje 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.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.  
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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.  
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  
Terminy wniesienia odwołania:  
8. Odwołanie wnosi się w terminie 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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się                     
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej.  
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                   
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                       
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
11.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,  
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy , jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
13.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami  
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron.  
15. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis 
uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 
dołącza się do odwołania.  
16. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania , określają stosowne przepisy Działu 
VI ustawy Pzp.  
17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
 
XIX. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 36 UST 2 UST AWY  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp.  
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.  
5. Adres strony elektronicznej zamawiającego do porozumiewania się drogą elektroniczną: 
zdp@zdp.losice.pl  
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
8. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.  
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9. Koszty opracowania i dostarczenia ofert oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę.  
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.  
 
XX. PODWYKONAWSTWO  
Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego zamierzenia nastąpi w „Formularzu 
oferty”.  
 
XXI. GRUPA KAPITAŁOWA  
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. 
poz. 184 z późn. zm.) ilekroć jest mowa o:  
1) grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani                            
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;  
2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także:  
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej,  
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,  
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, 
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 
13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  
d) związek przedsiębiorców (...) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;  
3) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę 
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:  
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie 
zysku przez takiego przedsiębiorcę.  
Zamawiający żąda złożenia informacji o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, według 
załączonego wzoru „Oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej Załącznik Nr E do SIWZ”.  
 
XXII. PRZELICZENIE WALUTY  
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału 
w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż określono to niniejszej SIWZ,  
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia                                 
o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych. jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej 
tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  
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XXIII. Zał ącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
 
1.1. Załącznik A - Formularz ofertowy. 
1.2. Załącznik A-1-1 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 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów. 
1.9. Załącznik H – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
1.10. Załącznik I-1 - Przedmiar robót. 
1.11. Załącznik J  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST). 
1.12. Załącznik K - Dokumentacja projektowa. 
                                                  


