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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

dla zamówienia pn.: 

 

„Modernizacja dróg gminnych” 

 

Nr sprawy: ZPIRG 271.1.2018              

 

 

I  ZAMAWIAJĄCY :  

Gmina Solec nad Wisłą 

ul. Rynek 1 

27 – 320 Solec nad Wisłą 

Tel. (48) 37 61 266, fax (48) 37 61 266, email: gmina@solec.pl 

 

 

II  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 5 548 000 euro,  na podstawie art. 10 

ust. 1, art. 24aa  i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa). 
 

III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont 3 dróg gminnych. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: 

 

 część  I  

Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w km od 1+000 do 1+700 w miejscowości 

Sadkowice 

Przebudowa obejmuje odtworzenie punktów głównych trasy, usunięcie warstwy ziemi z 

poboczy i pod zjazdy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie 

istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5, średnia grubość 

po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanek mineralno-

asfaltowych o średniej grubości po zagęszczeniu  3 cm i warstwy ścieralnej z mieszanek 

mineralno-asfaltowych o średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie poboczy 
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obustronnych z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5, średnia grubość                   

po zagęszczeniu 7 cm, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-

31,5, średnia grubość po zagęszczeniu 15 cm, umocnienie poboczy ziemią ze zjazdów i 

odłożonym humusem. 

Zakres robót do wykonania szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik nr  8 do SIWZ. 

 

Termin wykonania : 30-06-2018 r. 

 

 część  II  

Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze                     

na długości 300 mb 

Przebudowa obejmuje odtworzenie punktów głównych trasy, usunięcie warstwy ziemi               

pod zjazdy i z poboczy, mechaniczne wykonanie koryta na odcinku o dł. 90 m i szerokości             

4 m, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod jezdnię i zjazdy, wykonanie 

warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm na odcinku o dł. 90 m, wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 32-63mm, na odcinku o dł. 90 m, 

warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,  wyrównanie istniejącej podbudowy 

kruszywem łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5,  na odcinku o dł. 210 m, średnia grubość 

po zagęszczeniu 10 cm, wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym o 

frakcji 0-31,5 na odcinku o dł. 300 m, wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z 

mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej z mieszanek 

mineralno-asfaltowych o grubości 3 cm, długość planowanej nawierzchni: 300 mb, szerokość 

3,5 m, uzupełnienie poboczy obustronnych o szerokości po 0,25 m, kruszywem łamanym 

dolomitowym o frakcji 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 6 cm, wykonanie zjazdów z 

kruszywa łamanego dolomitowego grubość po zagęszczeniu 15 cm, umocnienie poboczy 

ziemią ze zjazdów i odłożonym humusem, ustawienie znaku drogowego pionowego. 

Zakres robót do wykonania szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik nr 9 do SIWZ. 

Termin Wykonania :  30-06-2018 r. 

 

 część III   

Remont drogi nr ewid. 45 w Pawłowicach 

Przedmiot tej części zamówienia obejmuje roboty pomiarowe, karczowanie zagajników, 

wykonanie odwodnienia drogi, w tym: ustawieniem cieku betonowego jednostronnego na 

dług. 40 m, wykonanie cieku gruntowego po obydwu stronach drogi o łącznej długości 474 

m,  odtworzenie rowów po obydwu stronach drogi  o łącznej długości 360 m, wyrównanie 

istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną oraz wykonanie nawierzchni z 

mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku o 
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długości 437 mb i szerokości 4,1 m, wykonanie poboczy obustronnych  z kruszywa o szer. 

0,5 m na odcinku 437 mb i oznakowanie skrzyżowania z drogą wojewódzką. 

Zakres robót do wykonania szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik nr 10 do SIWZ. 

Termin Wykonania :  30-06-2018 r. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 

45233140-2  Roboty drogowe 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0  Roboty ziemne 

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

IV  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin zadania został określony odrębnie dla każdej części zamówienia i zawarty jest w pkt 

III SIWZ. 

     

V   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu : 

a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy 

 

b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Nie dotyczy 

 

c) Zdolność techniczna lub zawodowa 

 Zmawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy  - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości 

udzielonego zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda. 

 Zmawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, 

która będzie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
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ograniczeń w specjalności  drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

2. 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. 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. (w formie oryginału).  

3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

VI    PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli zachodzi wobec niego jedna               

z przesłanek wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp : 

a)  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 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 

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. 

 

VII  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ  BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
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1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 

ust. 1b ustawy należy przedłożyć:  

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1  

pkt 3 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum, Spółka Cywilna) 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie (formularz stanowiący Załączniki nr 2 do SIWZ). 

3. 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 a i b (formularze stanowiące 

Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ). 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

których wskazuje w swojej ofercie w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt a), (formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ). 

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,  lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

 Jeżeli  zamawiający stwierdzi, że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca  obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub  zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.solec.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz.184 z późn zm.),                      

o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy pzp (wg Załącznika  nr 6 do SIWZ). 

 

VIII  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,      

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw         

do wykluczenia:   

http://www.zopo.pl/
http://www.bip.solec/
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1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu 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; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 2. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,      

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

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

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
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mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,        

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu                 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1. w zakresie, w którym użyczają 

potencjał Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 : 

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                           

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 4, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

IX.  INFORMACJA O  SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                  

Z  WYKONAWCAMI, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU. 
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1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 

oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr 483761266) lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 147 i 615) adres: i.kalinowska@solec.pl. 

Oświadczenia składa się zgodnie ze wzorem formularza w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;  

3. Osobą  wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ilona Kalinowska. 

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie zgodnie z art.38 ust.1 Pzp.     

 

X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Ofertę stanowi druk ,,Formularz Ofertowy" z załącznikami. 

Oferta powinna składać się z: 

1) formularza ofertowego - zgodnego z treścią  załącznika nr 1 do SIWZ; (oddzielnie dla 

każdej część zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) 

2) kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót (oddzielnie dla 

każdej wybranej część zamówienia) 

3) oświadczeń o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  

(zwanego  dalej  Oświadczeniem)  stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie  

mailto:i.kalinowska@solec.pl
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podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału w postępowaniu; - zgodnego z treścią 

załącznika nr 2 i 3 do SIWZ; - po jednym egzemplarzu, niezależnie od liczby części, na które 

Wykonawca składa ofertę. 

4) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) - jeżeli dotyczy; 

5) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy złożone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ. 

3. Podpis pod ofertą,  oświadczeniami, kserokopiami dokumentów stwierdzających zgodność 

z  oryginałem, winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne 

korekty lub zmiany oferty muszą być parafowane przez osobę  podpisującą ofertę. 

 4. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonej 

klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez  Wykonawcę. 

 6. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości a Zamawiający nie 

może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach. 

10. Koperty winny być adresowane na adres Zamawiającego. 

Gmina Solec nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą 

       i zawierać oznaczenie: „Oferta na modernizację dróg gminnych” 

11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę              

i  adres Wykonawcy aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

 

   12.     WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE. 

a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia            

o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg załącznika nr 2 i 3 
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SWIZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

c) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Termin składania ofert upływa  w dniu  19-02-2017 r. o godz. 09:00. 

2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą  (pokój nr 3)              

ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą.  

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-02-2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 5 .   

5. Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy pzp, otwarcie ofert jest jawne. 

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

na sfinansowanie zamówienia. 

 

XIV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

2. Przez „cene”  należy przez rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z 

dnia z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915). 

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

4. Określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena ryczałtowa za wykonanie 

przedmiotu zamówienia jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania 

umowy, musi obejmować  wszelkie koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu 

zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem 

podatku od towaru i usług VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: inflacji, ubezpieczenia, 

dojazdu, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 

porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu 

budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy 

wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, koszty doprowadzenia do stanu 

pierwotnego terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem objętym robotami, bieżące 

utrzymanie czystości dróg w rejonie prowadzonych robót. 
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5. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  podatku. 

7. Cena ofertowa powinna być podana w złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana                                

i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający 

nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT,                     

za wyjątkiem poprawy omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2. 

 

XV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERY. 

 

  1. Ofertom będą przyznane punkty według następujących kryteriów: 

 

 Opis kryteriów oceny Znaczenie 

I Cena (C) 60 % 

II Okres gwarancji (G) 40 % 

 

Punkty w kryterium I  będą obliczone wg wzoru: 

                        Cena oferowana najniższa 

C =        ---------------------------------------------     x 60 pkt 

           Cena oferty badanej 

  

Punkty w kryterium II będą obliczone wg wzoru: 

                 okres gwarancji                        minimalny 

              w ocenianej ofercie       –       okres gwarancji (36 m-cy)    

 G =  -----------------------------------------------------------------              x  40 pkt 

               maksymalny                                   minimalny 

     okres gwarancji   (72 m-cy)      –     okres gwarancji (36 m-cy) 
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Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

Wykonawca, który poda w ofercie maksymalny okres gwarancji otrzyma najwyższą liczbę 

punktów w kryterium okres gwarancji. 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi                    

36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu 

gwarancji lub nie podanie okresu gwarancji, oferta Wykonawczy zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ. 

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi                    

72 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesięcy do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. 

3. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać z wszystkich kryteriów : 100 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała łącznie ze wszystkich 

kryteriów największą ilość punktów.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający wymaga zrównania okres rękojmi za wady z okresem zaoferowanej 

gwarancji. 

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 

Zamawiający, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą zasady ich współpracy - oryginał lub kopię poświadczoną 

„za zgodność z oryginałem”. 

       

XVII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 

przed zawarciem umowy, w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-firmy/272590,Jakie-sa-zasady-udzielania-zamowien-publicznych-.html
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

nr: 12 9135 0008 0000 1179 2000 0050. 

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) 

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela 

4) Określać wartość, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania, w wysokości wskazanej w żądaniu, na pierwsze żądanie 

zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 

a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy, 

b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, 

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków, lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 

przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej 

jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5) lit. a i b przypadków, 

Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

 

2. Zwrot zabezpieczenia : 

- 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie  zostanie zwrócona w terminie 30 dni od wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

- 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

Zamawiający wymaga zrównania okresu rękojmi z okresem zaoferowanej gwarancji. 

 

 XVIII. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, załącznik nr 7 do SIWZ. 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:  
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 1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy                               

w następujących okolicznościach:  

a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem 

robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed 

zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, 

b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian                      

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

 1.2 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania, w następujących 

przypadkach: 

a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie 

wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę 

czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego 

postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z 

przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 

c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości, 

e) konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 

f) zmiana zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, 

g) zmiany stanu prawnego, 

h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, 

i) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie 

budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 

bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;  

j) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia 

losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane 

za stan klęski żywiołowej. 

k) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w 

określonym przez strony czasie, rozumianej jako zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron. 

Za siłę wyższą uważa się okoliczności, które powstały po zawarciu umowy w wyniku 

zdarzeń nadzwyczajnych, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć ani nie mogła im 

zapobiec tj. wojny, zamieszki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, 

zarządzenia i zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne strajki uznane 

przez związki zawodowe. Strona, która nie może wywiązać się w określonym czasie z 
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obowiązków wynikających z umowy powinna natychmiast (nie później niż w ciągu 3 dni) 

powiadomić drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Strona w ciągu 3 dni nie wywiąże 

się z tego obowiązku traci prawa związane z wystąpieniem siły wyższej. Druga Strona 

powinna natychmiast być powiadomiona o ustąpieniu wydarzenia określonego jako siła 

wyższa. Zaświadczenia wydane przez upoważnioną instytucję w kraju Sprzedającego lub 

Kupującego uważa się za odpowiednie dowody potwierdzające wystąpienie takich 

okoliczności. Jeżeli wydarzenia opisane powyżej trwają dłużej niż 6 miesięcy Strony 

określą wspólnie dalszą realizację umowy. Jeżeli Strony zdecydują się rozwiązać umowę 

to są zobowiązane do przeprowadzenia wspólnych rozliczeń. Strona, która nie jest 

zainteresowana w utrzymaniu zobowiązywania umowy z powodu długiego opóźnienia 

spowodowanego siłą wyższą jest uprawniona do wycofania się z umowy w każdej chwili 

po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony, jeżeli Strony nie zdołały osiągnąć 

porozumienia w tej sprawie, 

l)  z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron 

m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które 

wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków 

terenowych, a także zmian powodujących oprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 

n) rezygnacja z części robót. 

 

 1.3 Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany 

stawki podatku VAT. 

 

  1.4. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli 

opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie 

jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących 

obowiązków Zamawiającego: 

a)  przekazanie terenu budowy, 

b)  przekazanie dokumentów budowy. 

2.  Zmiana umowy może nastąpić również w następujących przypadkach: 

 2.1 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;  
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 2.2. zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

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

lub umowie ramowej;  

 2.3  wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,  

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;  

 2.4  zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust. 1e 

ustawy pzp,  

 2.5  łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie . 

 

3. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian będą 

opisane w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół 

konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

XIX.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

W toku postępowania  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes    

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy tj. odwołanie oraz skarga do sądu. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 Pzp. 

    

XX.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODTAWIE UMOWY O 

PRACĘ 
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1. Zamawiający wskazuje czynności, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy - czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych tj. roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy, roboty bitumiczne, roboty montażowe.  

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 

Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych, obsługi geodezyjnej itp. 

 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania               

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym              

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy            

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia                  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1  czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, za co zostanie naliczona 

kara umowna przewidziana w projekcie umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

XXI  PODWYKONAWSTWO 

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

budowlane  których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez 

Zamawiającego: 

a) każda umowa z podwykonawcą powinna przewidywać termin wykonania niedłuższy niż 

termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego w SIWZ i umowie                            

z wykonawcą 

b) łączna wartość wszystkich umów z podwykonawcami w niniejszym zamówieniu nie może 

być wyższa niż wartość umowy z głównym wykonawcą. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,                        

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                           

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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4. Zamawiający, w terminie 14 dni od doręczenia zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

ust.1 

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 

właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od doręczenia akceptuje umowę lub zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                        

w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 1. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od doręczenia, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy              

o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

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

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

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa             

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 

zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo                 

z dalszymi podwykonawcami. 

 

 

12. Zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

a) W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany                              

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. Termin 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

b) Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana 

była przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości przedmiotu 

umowy do odbioru dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i 

dalszym podwykonawcy, zgodnie z terminem określonym w umowie z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie wymagalnych kwot, 

które są należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury. Dowodami 

zapłaty mogą być np. dowody uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub złożone przez te podmioty oświadczenia potwierdzające dokonana płatność. W treści 

dokumentów należy odwołać się między innymi do zawartej umowy o zamówienie na roboty 

budowlane, pełne zaspokojenie finansowe tej części, za którą następuje wystawienie dowodu 

oraz termin, w którym nastąpiło dokonanie płatności. 

c) W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa, Zamawiający 

wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej sumie kwot wynikających                    

z nieprzedstawionych dowodów. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony                   

do naliczania Zamawiającemu odsetek  za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty. 

d) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

e)  Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie d) dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

f)  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

g)  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 



21 
 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w podpunkcie 

d)  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

h) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa podpunkcie g), w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

-   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

-   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 

-   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

i) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w podpunkcie d) zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

j) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w podpunkcie d), lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

 

 

XXII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć 

ofertę oraz  maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 

samemu wykonawcy. 

 

 Załączniki do SIWZ: 

       nr 1 - wzór formularza ofertowego,  

       nr 2 -  druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu 

       nr 3 - druk oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu 
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       nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych 

       nr 5 - wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia  

       nr 6 -  oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

       nr 7 - wzór umowy   

 

 oraz   przedmiary robót, dla każdej części przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Solec nad Wisłą, dnia 02-02-2018 r.          

                                                                                                          ZATWIERDZAM: 

           

        Wójt 

        /-/ Marek Szymczyk 

 


