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Zawartość  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia: 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e 

ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

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

wag  tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
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6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 

8a.   Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

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

Pzp. 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający 

określa takie wymagania, b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie 

informacje. 

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

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

ust. 3 ustawy Pzp. 

13.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

14.  Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

15.  Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, 

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części. 

16.  Klauzula informacyjna art.13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający: Gmina Wilków, w imieniu której występuje Wójt Gminy Wilków 

Adres: ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków 

REGON 531412770 

NIP 752-13-59-196 

tel. 77 419 55 11 

fax. 77 419 55 11 

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@wilkow.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wilkow.pl 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego. 

1.1 Numer zamówienia publicznego 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GK.271.12.2019 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

1.2 Informacje uzupełniające 

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

zwanej dalej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w żadnym 

przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie 

uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, 

dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.       

poz. 1843). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie                 

w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający 

poinformuje Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim                       

z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do 

wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a 

innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia     

Niniejsze postępowanie  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie               

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
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3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia  jest Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samochądowych. 

3.2 Zakres prac przebudowy drogi  obejmuje w szczególności: 

 roboty pomiarowe , 

 roboty ziemne,  

 roboty rozbiórkowe, 

 regulację urządzeń obcych, 

 wykonanie warstwy odsączającej z piasku naturalnego, 

 wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 

 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, 

 wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki bitumicznej AC 11S, 

 montaż elementów BRD, 

 konserwację rowów przydrożnych, 

 osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,  

 plantowanie i humusowanie poboczy i pasa zieleni.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
   

3.3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  ziemne 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

3.4. Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zgłoszeniem budowlanym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi 

przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

3.5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w 

tym również przedmiarem robót, zgłoszeniem budowlanym, dokumentacją techniczno-

budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkimi 

zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych 

informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót - wskazana wizyta w 

miejscu realizacji robót. 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni 

sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3.7. Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, 

aktami i regulacjami, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań 

podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 

3.8. Miejsce realizacji zamówienia: Wojciechów działka nr 387. 

3.9. Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie min.60 miesięcznej gwarancji. 
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3.10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

SIWZ i ofercie. 

3.11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich 

elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

3.14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

3.15. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw 

(firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć 

umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy, usługi lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt  w formularzu oferty nie wypełniony Zamawiający uzna, iż 

zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 

3.16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób wykonujących czynności w  zakresie realizacji 

zamówienia, tj.: osoby wykonujące wskazane poniżej czynności/prace fizyczne  , operatorzy 

sprzętu, maszyn i urządzeń , których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.             

poz. 1040, z późn. zm.) na okres co najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu umowy tj. od 

daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia . 

        Zakres czynności związanych z przedmiotem/realizacją zamówienia obejmuje czynności 

polegające w szczególności na : 

 robotach pomiarowych , 

 robotach ziemnych,  

 robotach rozbiórkowych, 

 regulacji urządzeń obcych 

 wykonaniu warstwy odsączającej z piasku naturalnego, 

 wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, 

 wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, 

 wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki bitumicznej AC 11S, 

 montażu elementów BRD, 

 konserwacji rowów przydrożnych, 

 osadzeniu krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,  

 plantowaniu i humusowaniu poboczy i pasa zieleni.  

        Czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186                 

z późn. zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

Wymagania  określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
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przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.17. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie                 

art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet 

wykonania zamówienia. 

3.18. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: 

1) Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót znajdują się 

wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych lub produktów 

należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych 

produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne i jakościowe równoważne ze 

wskazanymi w dokumentacji, 

2) Jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiar robót wskazywałyby w 

odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 

dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń 

równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 

29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 

estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. 

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, 

technologii, materiałów/produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub przedmiarze robót, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, 

jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza 

składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, urządzenia bądź 

materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione 

systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami równoważnymi. 

Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź 

materiały/produkty gwarantujące realizacje robót zgodnie z ww. dokumentami oraz 

zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i technicznych nie gorszych od założonych 

w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarze robót. Równoważne systemy, 

technologie, produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, 

produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, 

będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać 

wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie 

zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp 

wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu 

zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym 

wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny” 
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4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów. 

5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu 

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, 

materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać 

wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 

6) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, 

systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, że 

Wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty 

opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót. 

 

4.  Termin  wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.05.2020 r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                               

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

    - będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:  

          kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń lub ograniczonym zakresie.  

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 

           Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wykaże: że będzie dysponować  kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie w kraju siedziby lub 

zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.  
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Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację 

odrębną stanowią przepisy  ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272                  

z późn.zm). 

Osoby wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość 

języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka 

polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego 

stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i 

dla potrzeb realizacji umowy. 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: TAK 

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. 

5.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 

wykluczy: 

12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.             

poz. 1950 z późn.zm ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1468), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628                           

z późn.zm); 

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.3 Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach  

określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

   5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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.  

  5.3.2 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, które należy załączyć do 

oferty.  

   5.3.3 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 bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy 

Pzp i ust. 5  pkt 1  ustawy Pzp.  

https://sip.lex.pl/#/document/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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   5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

   5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 5.3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt 5.3.1 SIWZ. 

5.3.7 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 pkt 6.1 SIWZ. 

5.3.8 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7.2 a) 

SIWZ. 

5.3.9 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: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) 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 

5.4 Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom 

5.4.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ. 

5.4.2 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt 6.7.2 a) 

SIWZ dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a 

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega  na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 
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5.5 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

5.5.1 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 zawierają umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.5.2 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 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 

ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt 5.1.2 SIWZ. 

5.5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy  z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast dokument potwierdzający 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu wypełniają Wykonawcy w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5.5.4W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 

6.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5.5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani  na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w 

pkt  6.7 SIWZ, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.1 SIWZ składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 

5.1.2 SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.2 SIWZ  składa każdy z nich. 

5.6 Zamawiający zastrzega/nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w 

art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

5.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość: 

- jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – nie 

dotyczy. 

- jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 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. 

5.8 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. 

5.9  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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5.10  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5.11 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.12 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.13 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia– nie 

spełnia”. 

 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

5a.1 Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1   ustawy Pzp, tj.:  

 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 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z poźn.zm) 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 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 498                             

z późn.zm) 

5a.2  Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 

pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d 

ustawy Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp- nie dotyczy 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku 
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został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 

2 i 4 (nie dotyczy) ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5a.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5 ustawy Pzp, 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. Przepisu 

zdania pierwszego 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. 

5a.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5a.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

5a.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą. W/w oświadczenia stanowić będą załącznik nr 1 i 2 do oferty.  

Do oferty należy również dołączyć: 

-  - zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) w formie oryginału – załącznik nr 4 do oferty, 

 - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

 - dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy). 

6.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na  stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
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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.  W/w oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 3 do 

oferty. 

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.5 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  oraz  spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone  uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń  lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej – nie dotyczy 

b)  dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej:  

      - nie dotyczy 

c) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

-  wykaz 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.  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z 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 Pzp, 

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo 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 - Wykonawca 

samodzielnie dostarcza Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z zapisami pkt 6.3 SIWZ. 

3) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego – nie dotyczy. 

6.8  Jeżeli   wykaz,  oświadczenia   lub  inne  złożone   przez  Wykonawcę  dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

6.9   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2 a) składa dokument lub dokumenty 

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

odpowiednio, że:  

         - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast  odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

6.10 Dokument wymieniony w pkt. 6.9  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

6.11 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 pkt. 6.9 SIWZ, 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 samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz  stosuje się. 

6.12 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. 

6.13 Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało: 

  wykonane należycie w szczególności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone w przypadku robót budowlanych 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, 

  wykonane lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw lub usług są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
6.14 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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z poźn.zm). 

6.15  Dokumenty   lub 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. z 2016 r. poz. 1126 z późn.zm), składane są               

w oryginale lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia na każdej 
stronie dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
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Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia , sporządzonych w postaci papierowej , własnoręcznym podpisem.  
 ( Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. z 2018r. poz.1993). 

6.16 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu lub oświadczeń, 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. z 2016 r. poz. 1126 z późn.zm)  wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. Dokumenty lub 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. z 2016 r. poz. 1126 z późn.zm) 
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, 
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

7.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie , 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

      Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
kierować na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, fax 77 419-
55-11, e-mail: zamowienia@wilkow.pl. 

    7.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2018 r. poz.2188 z poźn.zm), 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 2019 r. poz.123 z późn.zm) z wyłączeniem  
oferty wraz z załącznikami , które sporządza się, pod rygorem nieważności , w postaci 
papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem  
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2188 z późn.zm) oraz osobiście lub  za pośrednictwem posłańca. 

     7.3 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą 
udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego www.wilkow.pl. 

 7.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda  
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

       Oświadczenia  i  dokumenty określone w pkt.6.15  należy złożyć zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

7.5 Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami: 
      - w zakresie procedury przetargowej jest Pani Agata Witewska  
       - w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pani Krzysztofa Golec-Pianka 
         Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków 
         Tel.774195511  

mailto:zamowienia@wilkow.pl
http://www.wilkow.pl/
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         Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania , to 
znaczy od     7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy postępowania 

9. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1  Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w specyfikacji Zamawiającego. 

10.2  Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i zgodnie z wymaganiami SIWZ (załączniki złożone w 

kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków); 

10.3  Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być 

wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę; 

10.4  Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w ofercie, 

jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony; 

10.5  Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać  

„NIE DOTYCZY”; 

10.6  Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ofertę 

sporządza się , pod rygorem nieważności , w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym 

podpisem. 

10.7  Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na papierze, zapewniając 

pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka; 

10.8  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych 

muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się 

na tekście przetłumaczonym. 

10.9  Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

10.10 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

10.11 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania;  
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10.12 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę; 

10.13 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 

 osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, 

 osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, 

 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty i jej 

załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do 

oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 

  Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta 

nie została podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników, 

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

takie należy dołączyć do oferty. 

10.13  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną; 

10.14 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

10.15 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy                               

adres    

numer telefonu, faksu                                    

         Gmina Wilków 

         ul. Wrocławska 11 

         46-113 Wilków 

                                                                     

OFERTA –Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1000       29.11.2019 r. 

 

10.16 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty, nieprawidłowe 

oznakowanie koperty z ofertą lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu. 

10.17  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z ustawą; 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub niezaproszonego do składania ofert; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
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 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

 oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

10.18  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie 

później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Pakiet ten ma być wyraźnie 

oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1  Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pokoju nr 9A (Sekretariat) Urzędu 

Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków do dnia 29.11.2019 r. do godz. 9.00, pod 

rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 

opóźnienia. 

11.2 W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty 

do siedziby Zamawiającego. 

11.3  Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i 

wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 

11.4  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. W 

celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 

oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, odpis z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo).  

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań 

jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

11.5 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

11.6 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2019 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 1b Urzędu Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków. 

11.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
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12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 

dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Zaoferowana cena powinna być 

zaokrąglona według ogólnych zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej 

zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”. 

12.2. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT.  

           Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych                            

z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych robót budowlanych, niezbędnych do 

realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną 

cenę. Cena jest stała przez cały okres trwania umowy.  

           Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.: 

1) wartość roboty określonej w przedmiocie zamówienia, 

2) podatek VAT od towarów i usług *, 

3) koszty pracy, ludzi i sprzętu, 

4) wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia, 

5) wszystkie podatki i opłaty, 

6) wszelkie roboty przygotowawcze, 

    7) koszty ubezpieczeń, 

  8) koszty transportu, koszty załadunków i wyładunków, 

    9) wszelkie roboty porządkowe w tym także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu 

robót, 

  10) utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie 

budowy), 

  11) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

  12) zagospodarowanie placu budowy, 

  13) koszty dokumentacji powykonawczej, 

   14) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku                              

z prowadzonymi robotami, 

  15) inne nie wymienione koszty wpływające na ostateczną cenę 

        Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

12.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, o których mowa w niniejszej 

specyfikacji. 

12.4. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę ewentualnych błędów (wad) występujących w 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót Wykonawca 

powinien zgłosić zaistniały fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

12.5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich 

zgodnie z zapisami projektu umowy. 

12.6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

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 złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

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

12.7.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem wag  tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako kryterium wyznaczył cenę (A=60%) oraz   okres 
gwarancji (B=40%) dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę w 
następujący sposób: 

1)  kryterium cena  - oferty zostaną ocenione zgodnie  ze wzorem  arytmetycznym: 
 

  P min 

                               An = __________ x 100 pkt. 
                                            Pn 

 
             An          - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 
             n          - numer oferty 
             Pmin     - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 
             Pn        - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę  
 
         Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie  

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie oferty w 
kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za 
wykonanie przedmiotu zamówienia , pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę 
punktów. 

            
2)  kryterium okres gwarancji (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 84 miesiące) – 

oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym: 
 

           T n 
                                    Bn =                 x 100 pkt.  

                                 T max 
 
  Bn          -  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 
  n          -  numer oferty 
  Tmax     -  maksymalna gwarancja (podana w miesiącach) wśród złożonych ofert 
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  Tn        -  zaproponowana przez Wykonawcę n gwarancja (podana w miesiącach) 

 

             Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie  okresu gwarancji   na wykonanie 
przedmiotu zamówienia wpisanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie oferty 
w kryterium  okres gwarancji, najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy , który 
zaoferuje udzielenie na przedmiot zamówienia najdłuższego okresu gwarancji, pozostałe oferty 
uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. 

     Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy , który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 
miesięcy. Oferta z gwarancją krótsza niż minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią 
SIWZ (na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). 

    Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia. 

          W przypadku braku wpisu przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

           W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące to 
Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres 84 miesięcy, natomiast umowa zostanie 
zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. 

 
3) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej 

kryterium  Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won= An x 60% + Bn  x 40%   
            Won – wskaźnik oceny ofert 
 
Maksymalna liczba punktów , jaką może uzyskać Wykonawca wynosi -100 punktów . 
Maksymalna liczba punktów , jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena wynosi -60 
punktów . 
Maksymalna liczba punktów , jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium  okres gwarancji  
wynosi -40 punktów . 
Punkty przyznane przez członków Komisji Przetargowej zostaną obliczone dla każdego z 
kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie 
końcową ocenę danej oferty. 
Punkty zostaną liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą  ofertę. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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 najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego  ofert dodatkowych. 
Wykonawcy , składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający informuje 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 spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni  

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)  unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 2 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna za niewystarczające. 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp, na stronie 

internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

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

 w terminie nie krótszym niż: 

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp – nie dotyczy; 

- 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 Pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę 

lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego 

przez Zamawiającego. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć co 

najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy z Zamawiającym umowę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz kosztorys ofertowy.  

Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zawarta  

na czas trwania zamówienia i termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej  

niż po upływie okresu  gwarancji. Umowa winna zawierać przyjętą formę prawną oraz określać 

zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy wspólnej realizacji przedmiotu umowy.  

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym należy podpisać umowę 

zgodną z ofertą przetargową. 

Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stosując podstawy 

wyceny jak w przedmiarze robót. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 



                                                                                                                        

25 

 

ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należytego wynagrodzenia 

Wykonawcy  w przypadku odstąpienia od umowy lub wystąpienia robót zaniechanych. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jeżeli dotyczy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy- Nie 
dotyczy postępowania. 

  

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach 

Formularz umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ. 

I. 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze 

aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem 

nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian.. 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

W następujących przypadkach: 

1. Zmiana terminu realizacji umowy: 

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej 

oferty, 

2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 

3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia                

w zakładanym terminie, 

4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i 

nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których 

konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

5) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki 

geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 
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6) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki 

terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane 

obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

7) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy, 

8) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego 

elementu udostępnianego przez Zamawiającego, 

9) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót 

dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - 

jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

umownego, 

10) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami 

infrastruktury, 

11) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących: 

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

- wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 

50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), 

- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

- konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych 

nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 

umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 

1) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: 

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, 

- pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, 

- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub 

technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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- wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków 

geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

- koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji 

przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu 

umowy, 

- konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu 

czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 

- konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, 

podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym 

wynagrodzeniu Wykonawcy), 

2) zmiany zakresu: 

- konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w ofercie, a okazały się 

zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 

- rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych 

z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 

3) zmiany osób i podmiotów: 

- konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie 

budowlanym, 

- konieczność zmiany Podwykonawcy lub rezygnacja z udziału Podwykonawcy albo konieczność 

wprowadzenia Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i 

uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, który zostaje 

zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań 

wynikających z realizowanej umowy), oznacza to, że 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może: 

 powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w  

ofercie takiej   części do powierzenia Podwykonawcom, 

 wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

 skazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

 zrezygnować z podwykonawstwa.  

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego   

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

3. Zmiany terminów i warunków płatności: 

1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 

2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez 

Wykonawcę, 

3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące 
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następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia 

lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia. 

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

4. Pozostałe zmiany: 

1) rezygnacja z części robót w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót 

zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego 

zakresu robót, 

2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 

4) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjnoprawnej, numerów 

kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub 

następstwo prawne, 

5) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 

6) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres 

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

II. 

 1.Zakazuje się zmian  postanowień  zawartej  umowy  lub  umowy  ramowej w stosunku   do   treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,   

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

 b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a)  na podstawie postanowień umownych, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2; 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie               

art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie                   
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w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty 

budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej                             

w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający  

z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 

17.1 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. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki lub zapytania o cenę; określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego, opisu 

przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty. 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w 

formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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. (art. 180 ustawy Pzp). 

17.2 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 Pzp (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp). 

17.3 Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 10 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 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 
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gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- 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 - w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie  przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się: 

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - nie dotyczy; 

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 3 ustawy Pzp). 

17.6 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 

zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 182 ust. 4 pkt 1 ustawy 

Pzp) albo 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie umieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 182 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). 

17.7 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis. Wpis 

uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 

dołącza się do odwołania (art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu (art. 198 a) – 198 g) ustawy Pzp. 

 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@wilkow.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wilkow.pl 

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych (PLN).  

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaju 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. 

W/w wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

9.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

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

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 

Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonania części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane może: 
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1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania, b) informacje o 

umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub 

przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli 

Zamawiający określa takie informacje 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy  

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontraktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Przepisy pkt. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

  9. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres robót do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie (zgodnie z obowiązującym prawem). 

4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

faktury  potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli:  

 zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem  

są roboty budowlane lub, 
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 przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy  

lub usługi,  

     Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy 

o podwykonawstwie.  

10.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:  

1) zapisów uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę; 

2) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być 

poprzedzone akceptacją projektu tej umowy w formie pisemnej przez Zamawiającego, 

natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed 

jej zawarciem wraz ze zgodą  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

14. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej 

określonych w siwz wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków 

dotyczących podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

 lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później  

niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę.  

16. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się,  

że zaakceptował tę umowę.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 

dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy 

wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

18. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający w 

formie pisemnej informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w umowie o  podwykonawstwo. 

20. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

podwykonawcy do jego reprezentowania. 

21. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie  

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  
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22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  

23. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

24. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania podwykonawcy.  

25. W przypadku zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 

24, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 24, uwag, które 

potwierdzałyby niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany  albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy robót. 

28. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

29. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiający, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

30. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami  

lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony  

w umowie,  Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

Nie dotyczy postępowania.    

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

 Nie dotyczy postępowania. 
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14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp 

Nie dotyczy postępowania. 

15. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą 

miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w 

przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy postępowania. 

 
16.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie z siedzibą przy                        
ul. Wrocławskiej 11, 46-113 Wilków, ug@wilkow.pl, tel.77 419 55 11 wew.111; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie  jest Pani Katarzyna 
Winiecka ,odo@wilkow.pl, tel.77 419 55 11 wew.111;  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie: Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów ,  GK.271.12.2019/. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. ; Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

˗   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

˗   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

˗   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania   

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

mailto:ug@wilkow.pl
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˗   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

˗   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

˗   prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

     -    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Informacja o ograniczeniach danych osobowych: 

 -W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

-   W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy 

przechowania protokołu wraz z załącznikami). 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty wraz z załącznikami; 

2) Formularz umowy; 

3) Dokumentacja techniczno- budowlana; 

4) Przedmiar robót (element pomocniczy) 

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT

