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1. Nazwa i adres zamawiającego 

Gmina Lubanie 

Lubanie 28A 

87-732 Lubanie 

Tel. 54 251-33-12, fax. 54 251-33-12 w. 24 

e-mail: lubanie1@poczta.onet.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, dla wartości poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dla robót 

budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien 

przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów 

wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej siwz oraz treść ogłoszenia o 

zamówieniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Kod CPV: Kod CPV 

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

                        

Część 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190117C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE 
Opracowanie sporządzono dla  odcinka  drogi  gminnej nr 190117C  wpisanej w pas drogowy . Początek projektowanego odcinka stanowi 

granica powiatu aleksandrowskiego  z istniejącym odcinkiem drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 500cm, koniec to granica działki 
nr ew. 117/2 obręb Janowice. Projektowana przebudowa łączy dwa odcinki bitumiczne, zlokalizowany w powiecie aleksandrowskim oraz z 

odcinkiem drogi serwisowej.   

 
STAN ISTNIEJACY 

Droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną lokalnie tłuczniem na szerokości 300-350cm. Przebiega na odcinku 963,00m w terenie 

rolniczym, niezabudowanym. Zjazdy gruntowe pozostają w istniejącej lokalizacji bez zmiany parametrów.  Rowy przydrożne, przepusty nie 
występują. Zadrzewienie nie występuje. 

 

Parametry projektowane  odcinka drogi 
- szerokość jezdni – 350cm 

- szerokość korony drogi – 500-400cm 

- droga gminna  
- kategoria ruchu KR1 

- prędkość projektowa  - 50 km /h 
- spadek jezdni  daszkowy 2%  

Dla tego odcinka zaprojektowano  mijanki prawo i lewostronne o konstrukcji jak droga. 

 

Projektowana konstrukcja drogi  

Na odcinku od km 0+000 do km 0+340  i  od km 0+940 do km 0+963 

- warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego  wapiennego  0/32mm gr.8cm z zaklinowaniem, zamiałowaniem 

- dolna warstwa  podbudowy gr.17cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm  

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku 
- podłoże gruntowe  wyprofilowane, zagęszczone 

 

Na odcinku od km 0+340 do km 0+940 
- warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 

- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego  wapiennego  0/32mm gr.8cm z zaklinowaniem, zamiałowaniem 

- dolna warstwa  podbudowy gr.17cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm  
- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku 

mailto:lubanie1@poczta.onet.pl
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- podłoże   wyprofilowane, zagęszczone 

 

Konstrukcja mijanek 

- Projektowana konstrukcja drogi i mijanki 

- warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 

- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego  wapiennego  0/32mm gr.8cm z zaklinowaniem,  zamiałowaniem 
- dolna warstwa  podbudowy gr.17cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm  

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku 

- podłoże gruntowe  wyprofilowane, zagęszczone 
 

Konstrukcja zjazdów 

b i t u m i c z n y 
- warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 

- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego  wapiennego  0/32mm gr.10cm z zaklinowaniem, zamiałowaniem 

- dolna warstwa  podbudowy gr.20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm  
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku 

- podłoże gruntowe  wyprofilowane, zagęszczone 

 
 p o l n y 

- warstwa  nawierzchni  z kamienia łamanego  wapiennego  0/32mm gr.10cm z zaklinowaniem, zamiałowaniem 

- dolna warstwa  podbudowy gr.20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm  
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku 

- podłoże gruntowe  wyprofilowane, zagęszczone 

Krawędź nawierzchni przy zjeździe zabezpieczyć paskiem z BA szerokości 35cm gr. 4cm na długości zjazdu. 
 

UWAGI KOŃCOWE 

Rowy przydrożne, przepusty, zadrzewienie -  nie występują.  

Na etapie projektowania UG Lubanie przeprowadził konsultacje z mieszkańcami 

Ślad drogi został zaprojektowany w sposób maxymalnie chroniący istniejącą osnowę geodezyjną 

 

Część 2. PRZEBUDOWA  DROGI   W  MIEJSCOWOŚCI  TADZIN 
Obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  wewnętrznej  w miejscowości Tadzin na odcinku  od  km 0+000  do  km 0+431  zlokalizowanej na  

terenie gminy  Lubanie z włączeniem – skrzyżowanie na terenie gminy Bądkowo (dz. nr 5 obręb Kalinowiec). 
Droga  zapewnia  dojazd  do  pól  i gospodarstw  zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegającego   

istniejącym  śladem  drogi  tłuczniowej  w  wydzielonym  pasie  drogowym szerokości 3,50-4.00m .   Pas drogowy lokalnie wzmocniony jest 

kamieniem i żużlem. 
STAN  ISTNIEJĄCY 

Droga zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogi o  szerokości zmiennej szerokości 3,50-4,00. Przebiega  przez  tereny rolnicze o 

niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym.   Zabudowa w formie  zwartej  nie występuje. Teren znajdujący się w obrębie drogi jest 
typowo rolniczym. 

Projektowana droga  włącza się w km 0+000 w drogę gminną nr 160 723C Łowiczek – Kalinowiec dz. nr 5 obręb Kalinowiec,  znajdującą na 

terenie gminy Bądkowo powiat Aleksandrów Kujawski. 

          
ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE  
Projektując drogę zastosowano następujące parametry 

 droga wewnętrzna  – klasa  D 

         - szerokość  jezdni    300cm 
         - pobocze  obustronne  50-75cm   - gruntowe 

         - szerokość korony drogi – 400-550cm 

         - wszystkie zjazdy do posesji bitumiczne, na pola - tłuczniowe 
         dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów 

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1) 

         - dla prędkości projektowej 50km/h  
         - spadek jezdni - daszkowy 2% 

Zaprojektowano dwie mijanki szerokości 150cm , długości 20,00m o konstrukcji jak nawierzchnia drogowa 

 
KONSTRUKCJE 

 Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach  
    a) j e z d n i a   

    - warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 

    - górna warstwa podbudowy gr. 10  cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/32mm   stabilizowanego  mechanicznie    
    - dolna warstwa podbudowy  gr. 20 cm  z kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  

    - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku  
    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe 

 

     b) zjazdy  
    - bitumiczny -  konstrukcja  zjazdów  do gospodarstw  i na drogi boczne 

    -  warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 

    -  górna warstwa podbudowy gr. 10  cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/32mm   stabilizowanego  mechanicznie    
    -  dolna warstwa podbudowy  gr. 20 cm  z kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  

    -  warstwa odcinająca gr.10cm z piasku  

    -  profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe 

 

    - polny   
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    -   warstwa nawierzchni gr. 10  cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/32mm   stabilizowanego  mechanicznie    

    -  dolna warstwa podbudowy  gr. 20 cm  z kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  

    -  warstwa odcinająca gr.10cm z piasku  
    -  profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe 

Krawędź zabezpieczyć paskiem gr.cm 4cm z masy BA na szerokości 35cm na długości zjazdu 

 

Konstrukcja mijanki 

    - warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 

    - górna warstwa podbudowy gr. 10  cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/32mm   stabilizowanego  mechanicznie    
    - dolna warstwa podbudowy  gr. 20 cm  z kamienia wapiennego łamanego 0/63mm  

    - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku  

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe 

 
STAN PROJEKTOWANY – WŁACZENIE W DROGĘ GMINNA  
Na projektowanym włączeniu w drogę gminną (Bądkowo) zastosowano promienie R lewy 6,00m, R prawy 8.00m. Konstrukcja na 

skrzyżowaniu taka jak na całym odcinku. Pobocze szerokości 75cm gruntowe. Rowu przydrożnego, przepustu brak. Zadrzewienie nie 

występuje. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowanych, w tym 

zapewnienie odpowiedniego oznakowania,  

2) przed  rozpoczęciem  robót  wykonanie  „Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia"  dla 

przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane,  

3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,  

4) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, 

demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,  

5) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  

6) dostawę i montaż 4 tablic informacyjnych, po 2 na każdy odcinek drogi, wg wytycznych 

określonych w załączniku nr 11 do siwz, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

Ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia przedmiar ma charakter informacyjno – 

pomocniczy.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej UG Lubanie 

http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345. 

Przywołane w dokumentacji technicznej nazwy producentów materiałów, o ile występują, służą 

wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych 

producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. 

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa 

na Wykonawcy. 

Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. zm). 

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345
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stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem 

końcowym. 

4. Termin wykonania zamówienia 

 rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy 

 zakończenie: do dnia 30.11.2020 r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) w zakresie doświadczenia  

 Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 

robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie 

nawierzchni drogi bitumicznej, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto, 

 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć wykaz robót, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do 

siwz wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

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

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie  

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

 Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów 

– spełnia/nie spełnia, 

 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek 

podmioty mogą spełniać łącznie. 

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

Z postępowania wyklucza się wykonawców, wobec których zastosowanie mają przesłanki 

wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.  

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Składanych wraz z ofertą –formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3:  
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a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji, 

b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi 

załącznik nr 6 do specyfikacji, 

c) upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi 

załącznik nr 4 do specyfikacji, 

d) Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wzór zawarty w  załączniku nr 3. 

Wypełnienie tabeli jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza 

powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom, 

e) dowód wniesienia wadium, 

f) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych 

podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował zasobem tych podmiotów, 

w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w 

szczególności (wzór stanowi załącznik nr 8): 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

 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. 

2) Składane w ciągu 3 dni (bez wezwania) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7  (w przypadku składania oferty przez 

wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca). 

3) Składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie i 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (min. 5 dni) - oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia i innych: 

a) 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 (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie 

oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca), 

b) wykaz 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, 
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wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór 

stanowi załącznik nr 10 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie), 

c) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp – przedkłada dokumenty wymienione w ppkt. a) – 

wystawione w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty wymienione w § 5 pkt. 4 

Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), 

d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 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; dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

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 wyżej, 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. 

4) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, 

sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów czy oświadczeń poprzez 

środek komunikacji elektronicznej czy faks. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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8. Procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 

1) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca 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.);  

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje 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) Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia z art. 

25a ustawy Pzp, w tym ich uzupełnienia i poprawy, składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca). 

4) Dane teleadresowe zostały podane w pkt. 1 siwz. 

5) Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne 

i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. W zakresie formatu danych 

przekazywanych poprzez środek komunikacji elektronicznej obowiązywać będą zasady 

wskazane w Krajowych Ramach Interoperacyjności (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 

2017.12.05).Zamawiający informuje o następujących parametrach skrzynki e-mail która 

została wskazana powyżej: - załączniki/ pliki nie mogą mieć następujących formatów 

plików: rozszerzenie com, exe, - w przypadku przesłania wiadomości, która zawierać 

będzie wirus, zamawiający nie odpowiada za skuteczność przekazywanych tam 

informacji i w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

zamawiającego wykonawca winien przyjąć, że informacja przekazana środkiem 

komunikacji elektronicznej nie została właściwie przekazana zamawiającemu. 

6) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest pracownik Urzędu Gminy 

Lubanie - Michał Chaberski.  

10. Wymagania dotyczące wadium 

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł, 
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2) Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert. 

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Lubanie 32 9550 0003 2007 

0050 0005 0002  z dopiskiem - “Wadium do przetargu na …… (tytuł przetargu lub nr 

postępowania)….”. 

5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za 

datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.  

6) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 

7) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 Pzp. 

8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9. 

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

11. Termin związania ofertą 

1) Termin związania ofertą – 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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4) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt. 3, nie powoduje utraty 

wadium. 

5) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

zwiania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert 

Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować 

odrzucenie oferty: 

1) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena 

2) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nie podlegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas 

oceny oferty zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym 

3) oferta musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4 

4) pożądane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a 

numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie 

oferty; zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych – nie jest to jednak 

warunek, którego nie spełnienie skutkowałoby odrzuceniem oferty 

5) strony zawierające informacje nie wymagane przez zamawiającego (np.: prospekty 

reklamowe o firmie, jej działalności itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być 

numerowane i parafowane 

6) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 

wykonawcy i zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status 

prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy 

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby 

7) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania 

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

(upoważnienie do podpisania oferty – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

specyfikacji) 
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8) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

firmy i siedziby 

9) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedna całość inna techniką 

10) każda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną 

do podpisania oferty 

11) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do 

podpisania oferty 

12) wzory dokumentów dołączone do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione 

przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w 

zgodnej z niniejszą specyfikacją formie 

13) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

specyfikacji i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonywane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie 

14) dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu 

15) dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 

przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa 

16) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena 

17) oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nie naruszonym 

opakowaniu z napisem: 

 

………………………………………………. 
                Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Oferta na zamówienie pn: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nie otwierać przed dniem: ………………. r. godz. ………….  
                                                                  (data i godz. otwarcia ofert) 

 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 

korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz wskazane jest aby koperta 

posiadała nazwę z dokładnym adresem oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci) z 

napisem „Nie otwierać przed dniem: …………. r. godz. ………” (data i godz. otwarcia ofert). 
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Wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane 

pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących 

wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia 

oferty. 

18) Ofertę stanowi wypełniony druk - Formularz ofertowy lub przygotowany zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji z wypełnionymi 

załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 

19) Nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

20) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji 

dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności 

i innych elementów istotnych dla oceny oferty. Wskazane jest, aby strony oferty, w 

stosunku do których wykonawca zastrzegł nie mogą być udostępniane, następowały 

kolejno po sobie lub stanowiły osobną część oferty. 

21) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają 

wyłącznie Oferenta. 

22) Kompletna oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2020 r. o godz. 10.00.  

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1 (Sekretariat). Oferty 

przesłane pocztą będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed upływem 

wymaganego terminu składania ofert. 

3) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.10.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego 

w pokoju nr 7 (sala konferencyjna). 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345) zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

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. 

5) Od dnia upublicznienia ww. informacji w terminie 3 dni - zgodnie z art. 24 ust. 11 

wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani złożyć oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

Przykładowy druk oświadczenia został dołączony do siwz - załącznik nr 7. 

http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345
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14. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym przygotowanym zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Cenę należy podać w 

PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację przedmiotu zamówienia.  

3) W przypadku zaproponowania przez wykonawcę upustu (rabatu, zniżki), w obliczeniu 

ceny oferty należy uwzględnić ten upust. Jeżeli informacja o upuście będzie stanowiła 

osobny zapis, nie będzie on brany pod uwagę. 

4) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak również w niej nie 

ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi 

następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru 

gruntu, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie 

dokumentacji projektowej posiłkując się wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji. Przedmiar ma charakter informacyjno – pomocniczy. Kosztorys 

ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, będzie miał również 

charakter informacyjno – pomocniczy. Kosztorys ofertowy wymagany jest do złożenia 

przed podpisaniem umowy. 

6) W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją 

budowlaną a przedmiarem (kosztorysem ślepym), wiążące są ilości wynikające z 

dokumentacji budowlanej. 

7) Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianom. 

8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

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

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

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

Wykonawca ma obowiązek poinformować 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. Nie złożenie informacji 

oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
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15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i wagami: 

 kryterium cena – 60 %, 

 kryterium okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % 

Oferty oceniane będą punktowo; maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag 

może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 

Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

 

1) Kryterium cena - oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 

punktów wynikającą z działania: 

 

Pi(C) =(Cmin / Ci) * Max(C)  
 

gdzie: 

Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena” 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie 

podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert 

Ci – cena oferty „i” 

Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena” 

Maksymalna liczba punktów, jakie oferent może uzyskać za kryterium „cena” wynosi 60,00. 

 

2) Kryterium okres udzielonej gwarancji i rękojmi – oferta otrzyma następującą liczbę 

punktów: 

 

W przypadku kryterium „gwarancja i rękojmia” maksymalną liczbę punktów za okres udzielonej 

gwarancji otrzyma Wykonawca proponujący najdłuższy okres  gwarancji i rękojmi. Minimalny 

okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata. Jeżeli wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji i 

rękojmi niż 3 lata, jego oferta zostanie odrzucona. Punkty będą liczone wg następujących zasad: 

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 3 lat: 0,00 pkt 

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 4 lat: 15,00 pkt 

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 5 lat i więcej: 40,00 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów, jakie oferent może uzyskać za kryterium wynosi 40 pkt. 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedkłada zamawiającemu: 
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1) Dane podwykonawców, zawierającą nazwy podmiotów oraz adresy ich siedzib ze 

wskazaniem powierzonej im części zamówienia oraz dane osób – przedstawicieli do 

składania oświadczeń woli oraz zawarte z nimi umowy i dane kontaktowe, 

2) Umowę regulującą współpracę wykonawców w przypadku oferty wspólnej, 

3) Dane osoby/osób, które będą kierowały robotami będącymi przedmiotem niniejszego 

zamówienia, 

4) Dokument potwierdzający status prawny oferenta, z którego będzie wynikało 

upoważnienie do podpisania umowy albo upoważnienie do wystawienia 

pełnomocnictwa, 

5) Dowód złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z pkt. 17 siwz.  

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych wyemitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy: Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Lubanie 32 9550 0003 2007 0050 

0005 0002. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem następnego 

zdania. Przez wykonanie zamówienia rozumie się odebranie przedmiotu zamówienia 

potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót. 

7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie pozostawiona kwota – 

30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
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8) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

9) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

Pzp.), stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

18. 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  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1) Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, 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 Pzp. 

2) 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 ustawy Pzp.  

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4) Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje 
wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

7) Terminy wniesienia odwołania określono w art.182 Pzp. 
8) Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179. 
9) Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl. 

20. Opis części zamówienia, możliwości zawarcia umowy ramowej oraz wykorzystania 

aukcji elektronicznej, opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

a. oferty można składać na część 1, 2 lub obie części zamówienia. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych. 

3) Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

21. Informację o przewidywanych  zamówieniach,  o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

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

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania 

umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1502 z późn. zm.) osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonujące roboty budowlane (z wyłączeniem 

kadry kierowniczej, inżynierskiej oraz administracyjnej). 

2) Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż dwa dni robocze zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt. 1. 

3) Zamawiający ma prawo nałożyć sankcje za nieprzestrzeganie wymagania, określone w 

umowie z Wykonawcą.  

4) Nieprzedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagania, o których mowa w pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

http://www.uzp.gov.pl/
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będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na 

podstawie umowy o prace. 

24. Oferta wspólna 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia pod 

warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 

 partnerzy muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z partnerów. 

 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

partnerów. 

3) Partnerzy muszą udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z dyspozycjami zawartymi w niniejszej specyfikacji,  

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

25. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 1. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na 

tej stronie. 

5) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Informację 

o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 

6) Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 
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bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie 

internetowej. 

26. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. 

2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

3) Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „zmian” kopertę (paczkę) każdej 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr ...”. 

4) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. 

5) Wycofanie należy złożyć w miejscu i wg zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

6) Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

27. Tryb otwarcia ofert 

Otwarcie ofert jest jawne. 

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

3) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane 

wykonawcom bez otwierania. 

4) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

5) W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

 stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę 

 nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana 

 informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

rękojmi i warunków płatności, zawartych w formularzach ofertowych. 

 powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 

przetargowego. 

6) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
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 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

28. Zwrot oferty bez otwierania 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie oraz wycofane. 

29. Uzupełnienie oferty 

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 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 udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2) 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. 

3) Zamawiający wezwie również w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

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

Pzp. 

30. Tryb oceny ofert 

Wyjaśnienia treści ofert i poprawiania oczywistych omyłek: 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Sprawdzenie wiarygodności ofert: 
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1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku wyboru oferty wiarygodności 

przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

budzić będzie zastrzeżenia, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego 

dokumentu. 

3) W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

31. Wykluczenie wykonawcy 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) 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, 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 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. poz. 553, z późn. zm.8)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 

 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), 

3) 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. 2, 

4) 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, 

5) 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, 
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6) 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, 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8) 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, 

9) 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, 

10) 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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 

12) 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 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634), 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, 

13) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

32. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

4) zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu 

7) 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 Pzp 



25 
 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą 

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

zamawiający żądał wniesienia wadium 

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

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

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

33. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a) 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, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 1 lit. 

b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające.  

3) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a - d, na stronie 

internetowej. 

4) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

34. Unieważnienie postępowania 

1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp (złożenia ofert dodatkowych), 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
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d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

35. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. 

2) Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 

3) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym 

na podstawie wzoru, zamieszczonego w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem firm 

podwykonawców. Umowa na udzielenie niniejszego zamówienia będzie musiała 

określać, jakie roboty zostaną powierzone podwykonawcom wraz danymi adresowymi 

podwykonawców. 

36. Ewentualne zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na 

poniższych zasadach: 

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa 

miejscowego, 

2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT po dacie otwarcia ofert, 

3) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 

wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w 
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przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 

przekształcenie spółek), 

4) odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia  i związana z 

tym zmiana wynagrodzenia, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł, 

5) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – 

zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż 

przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.); w tym wypadku, po podpisaniu 

protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub 

zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych 

zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie 

dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie 

ofertowym), 

6) zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,  

7) wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy,  

8) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, 

z uwagi na: datę dostarczenia dziennika budowy, panujące warunki atmosferyczne, 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej 

(w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od 

dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z 

prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub 

uzupełniających, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót 

podstawowych. 

37. Informacja o możliwości uzyskania SIWZ 

Specyfikacja wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego – 

http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345. 

38. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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 Gmina Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 

Lubanie tel. 54 251 33 12 ; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubanie jest Pan Piotr Rolirad, kontakt: 

inspektor@lubanie.com, tel. 54 251 32 12; 

http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345
mailto:inspektor@lubanie.com
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej 

nr 190117C w miejscowości Janowice oraz przebudowa drogi w miejscowości Tadzin; Nr 

postępowania: GMK.271.22.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostaną  dane  w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty 

przewidziane w przepisach prawa;   

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

co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 

oraz zadeklarowany w wybranej ofercie okres gwarancji i rękojmi; 

 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, stosowanie 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; 

− 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 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 którym 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. 

 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 
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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. 

39. Załączniki  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) Kosztorys ofertowy – wzór  

3) Formularz oferty – wzór 

4) Upoważnienie do podpisania oferty 

5) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

7) Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

8) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

9) Wzór umowy 

10) Wykaz wykonanych robót budowlanych 

11) Wytyczne do tablicy informacyjnej 

 

 

 

 

 

 


