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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
271.1.2017 

  
  

Przedmiot  zamówienia: 
 

Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu 
 
 
Kody  CPV  
 
45233140-2 Roboty drogowe 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zawiera:     30 stron 

 
Zatwierdzam:  Wójt Gminy Stare Pole 
Stare Pole,  dnia 06.03.2017r. 

_____________________________ 
*Ustawa  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych: ( tekst jedn.  Dz.U. z 2015r. poz. 2164  
   ze zm. ) 
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1.  Nazwa  oraz  adres  Zamawiającego: 
   
Gmina Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 6 
82-220  Stare Pole ,  woj.   pomorskie ,   powiat Malbork 
strona internetowa  :  www.bip.starepole.pl ,     e – mail : ug@starepole.pl 
numer tel/fax        55 271-35-33 
 
2.  Tryb  udzielenia  zamówienia i miejsce , w którym zamieszczono 

ogłoszenie o zamówieniu.  
 
Zamówienie  zostanie  udzielone  w  trybie  art. 39    upzp* -  przetarg  nieograniczony.     
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 
- Biuletyn Zamówień Publicznych ; 
- strona internetowa Zamawiającego    -    www.bip.starepole.pl; 
- tablica informacyjna w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 
3. Opis  przedmiotu  zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi ul. Słowackiego 
w Starym Polu. 
  
Roboty budowlane obejmują między innymi: 
 
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe; 
- roboty ziemne : wykonanie wykopów, nasypów;  
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i stabilizowanego cementem;   
- wykonanie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki betonowej; 
- przebudowa uzbrojenia podziemnego: zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, regulacja    
studzienek wraz z wymianą włazów; 
- montaż znaków drogowych;  
- wysiew trawy; 
- oznakowanie dróg na czas budowy;    
- roboty porządkowe; 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pomiar geodezyjny powykonawczy inwestycji. 
 
Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: 
-  projekt + opinia geotechniczna -  załącznik nr 8, 
-  przedmiar - załącznik nr 9, 
- STWIOR – załącznik nr 10. 
 
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
 
Przedmiar stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ ma charakter pomocniczy. Jest 
opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Ma obrazować skalę 
przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów. 
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4.  Rozwiązania  równoważne:  
 
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  rozwiązań  równoważnych opisywanym.   
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one 
realizację zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu  
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
w/w dokumentach.  
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych , a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. 
 
Wykonawca,  który  powoła  się  na  rozwiązania  równoważne  jest  obowiązany  wykazać, że  
oferowane  przez  niego materiały spełniają  wymagania  opisane przez  zamawiającego w 
dokumentacji przetargowej. Rozwiązania równoważne wykazane przez wykonawcę podlegać 
będą ocenie przez autora dokumentacji projektowej , który sporządzi stosowną opinię. Opinia 
będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu 
„nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań. 
 
5.   Termin  wykonania  zamówienia: 
 
Roboty należy wykonać do dnia  31.05.2017r. 
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz  opis  sposobu  
dokonywania  oceny  spełnienia  tych  warunków: 
  
1. O zamówienie  publiczne mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy: 

 
1) Posiadają  kompetencje lub uprawnienia  do  prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :    

 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 
wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1  
( załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). 
 

2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania  zamówienia: 
 

Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca : 
 

            a) złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ ; 
  

b) w  okresie  ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a  jeżeli  
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  to w tym  okresie -  wykonał należycie 
co najmniej 2 roboty w zakresie remontu, przebudowy lub budowy drogi, obejmujące 
między innymi ułożenie nawierzchni asfaltowej o  wartości każdej z robót nie mniejszej 
niż  200.000,00 zł. brutto.         
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Ocena  spełniania  tego  warunku  zostanie  dokonana w  oparciu o dołączony do oferty  
Wykonawcy wykaz robót  - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dowodami 
określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być referencje lub inne 
dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego były wykonywane , a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.  
 
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:   
- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe, uprawnienia w 
specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, oraz minimum 5 letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, 
 
Ocena  spełniania  tego  warunku  zostanie  dokonana  w  oparciu o  dołączony  do  
oferty  Wykonawcy wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – zał. nr 
5 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
 

3) Znajdują  się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 
wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1  
( załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). 

 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.   

 
Ocena  spełniania  tego  warunku  zostanie  dokonana  w  oparciu o  dołączone  do  
oferty  Wykonawcy   oświadczenie  stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ . 

 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia 
/ nie spełnia.  
 
3.  Zamawiający wymaga aby na umowę o pracę zatrudniona była 1 osoba – kierownik 
budowy. Na żądanie Zamawiającego , w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca 
przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę z podziałem na zawód, oraz wymiar i 
okres zatrudnienia.    
 
7 .  Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  
warunków  udziału  w  postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia : 

 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art. 25a ust. 1 upzp* Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
                 

            1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania                   
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i miejsca wykonania i podmiotów na 
rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone ( tj. referencje, 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 -  zał. nr 4 do niniejszej SIWZ, 

 
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności  oraz informacja o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – zał. nr 5 do niniejszej SIWZ,  
 

        
3) oświadczenie, że  Wykonawca  spełnia warunki na podstawie art. 25a    
     upzp* -      załącznik nr 2 do SIWZ, 
 
4) oświadczenie, że Wykonawca nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie   
    art. 25a   upzp*. - załącznik nr 3 do SIWZ, 
 

                 5) na podstawie art. 24 ust. 11 upzp* w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na    
                     stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  
                     przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku  
                     przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1  
                     pkt 23 upzp*. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może  
                     przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do  
                     zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 
                    do niniejszej SIWZ.  
 
Dokumenty  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  
oryginałem  przez  Wykonawcę. 
 
8. Podstawy wykluczenia z postępowania. 
 
1) Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza  
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 
 
2) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli 
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
13-23 ustawy Pzp. 
 
3) Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia,  
        na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 upzp*  Wykonawcę: 

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 
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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 w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość , w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
 
c) jeżeli wykonawca lub osoby o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 
upzp* z : 
- zamawiającym , 
- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
- członkami komisji przetargowej, 
- osobami , które złożyły oświadczenie , o którym mowa w art. 17 ust 2a upzp* , chyba że 
jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,   
 
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 upzp*, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. 

 
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 upzp* oraz 
16–20 upzp* lub ust. 5 pkt 1 upzp*, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 
 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności 
prawnej , mieć formę pisemną : fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
pełnomocnikiem.  
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3) Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie , zostanie 
wybrana za najkorzystniejszą , zamawiający  żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   
4) Oferta wspólna powinna zawierać oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 ,nr 3 i nr 6  do 
niniejszej SIWZ dla każdego z partnerów z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
 
 
10. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  
wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  oraz  
wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami. 
 
1) Pracownikami  uprawnionymi  do  bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są :  

• Zdzisław Mikulak  wew. 48 
• Ewa Rojek  wew. 37 

  
   tel.( 0  55)  271 -35-33  -  w   godz. 08:00  do 15:00. 

 
2)  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy  
przekazują  pisemnie , faxem lub drogą elektroniczną . W przypadku przekazywania 
wymienionych dokumentów faxem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej  
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   
 
3) Treść  zapytań  do  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z 
wyjaśnieniami - zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom, którym  przekazał  SIWZ,   
bez  ujawniania  źródła  zapytania,  oraz  ich  treść  umieści  na  stronie  internetowej  
www.bip.starepole.pl . 
 
11. Wymagania  dotyczące  wadium. 
 

1. Kwota  -  każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  2.000,00 zł. 
2. Forma - Wadium może być wniesione 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 udzielanych 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.  

 
3. Sposób  wniesienia wadium   w  formie  pieniężnej    -  wadium w formie pieniężnej 

należy wnieść  w terminie do dnia 24.03.2017r. do godz. 10.00  
            na rachunek bankowy Zamawiającego : 
 
              BS Malbork O/Stare Pole.         75 8303 0006 0040 0400 0329 0017    
            
              z podaniem tytułu wpłaty :  wadium na przetarg  Nr 271.1.2017         

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się 
na rachunku bankowym Zamawiającego. 
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Sposób  wniesienia wadium  w pozostałych   formach. 
 
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  
-  kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,  
 
 
 
należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM do zadania :    

 
Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu 

 
   Z treści  gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób            

 reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego   
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w  
 sposób umożliwiający  jego identyfikację  np. złożony wraz  z imienną pieczątką   lub  
 czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści  gwarancji powinno wynikać  
 bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie  
 związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty           
 wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień  
 publicznych. 

 
4.  Skutki  nie  wniesienia  wadium  -  Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego 
oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 
5.  Zwrot  wadium  -  wadium  zostanie  zwrócone  zgodnie  z  art.  46  upzp *.  
Dyspozycję  w  zakresie  zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do 
banku niezwłocznie po: 
• upływie terminu związania ofertą, 
• zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  i  wniesieniu  
zabezpieczenia  należytego  wykonani  umowy. 
• unieważnieniu postępowania  o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,  
pod  warunkiem, że protesty  zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął  termin do ich 
wnoszenia. 
 
Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: 
 
•  który  wycofał ofertę przed terminem składania ofert, 
•  który został wykluczony z postępowania, 
•  którego oferta została odrzucona, 
 
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 
w przypadku, gdy Wykonawca: 
•  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
•  nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
•  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
Wadium  wniesione  w  pieniądzu  zostanie  zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było ono  przechowywane,  pomniejszone  o  
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koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za przelew  pieniędzy  
na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  wykonawcę.  
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
12.  Termin  związania  ofertą. 
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.   
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert  
 

13.  Opis  sposobu  przygotowywania  ofert. 
 Oferta powinna być przygotowana według poniższych zasad:  
 
1) każdy oferent składa tylko jedną ofertę w 1 egzemplarzu, 
2) oferta  powinna  być przygotowana w formie pisemnej w języku  polskim,  
3) każda  strona  oferty  musi  być  podpisana    przez  wykonawcę, 
4) wszystkie  strony  oferty  należy  ponumerować, 
5) zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób 
uniemożliwiający jej zdekompletowanie, 
6) ofertę  należy  włożyć  do koperty i opisać: 
 
 
 

 
Oferta  na  przetarg   Nr 271.1.2017  

 
Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu 

 
nie  otwierać  przed  dniem 24.03.2017r. godz.10.15 

 
 
Kopertę  należy  zaadresować  na  adres: 
 
Urząd Gminy  Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole I p. Sekretariat 
 
Koperta  powinna  zawierać  pieczątkę  ( nazwa , adres,)  Wykonawcy. 
 
7)  Oferta  powinna  zawierać: 
 
   - formularz ofertowy  -  wg  wzoru  stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej SIWZ ; 
   -  kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru ( dokument ma charakter    
      pomocniczy ) 
   - dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
   - pełnomocnictwo ( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem ) osoby     
     lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika  
     bezpośrednio z załączonych dokumentów;  
   - dokumenty wymienione  w  pkt. 7. 
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Zmiany  oferty - Wykonawca może  wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i 
uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający  otrzyma pisemne 
powiadomienie  o  wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.   
Powiadomienie o wprowadzonych zmianach musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ ZMIANA”.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
Wycofanie  oferty  -  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert 
wycofać się z postępowania poprzez pisemne złożenie powiadomienia (wg takich samych 
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej  kopercie 
„WYCOFANE”.   Koperty oznakowane w ten sposób będą  otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności  postępowania Wykonawcy oraz zgodności  ze 
złożonymi ofertami: kopert wewnętrzne ofert wycofanych nie będą  otwierane.  Koperty 
oznakowane dopiskiem „ZMIANA”   zostaną  otwarte przy otwieraniu oferty  
 
 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności  procedury 
dokonania zmian, zostaną  dołączone do oferty.  

                       
 
14.  Podwykonawstwo. 
 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Wykonawca 
zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest 
umieścić taką informację w składanej ofercie ( formularz ofertowy ) wraz z podaniem zakresu 
usług jakie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa powyżej 
będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia bez udziału 
podwykonawców. 
3. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia 
zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy z podwykonawcą. 
4. Przystąpienie do realizacji części umowy przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie w 
przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy na podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
powyżej , a także przekazuje informuje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powołał się , na zasadach określonych w art. 22a ust. 1  upzp*, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu , że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na rzecz którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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15.  Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert. 
 
1)  Miejsce  i  termin  składania  ofert  -  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  

Zamawiającego:    Urząd  Gminy  Stare Pole  ul. Marynarki Wojennej 6,   82-220 Stare 
Pole,   I p. sekretariat, 

 
do dnia  24.03.2017r.do godz. 10.00 
 
2)  Miejsce  i  termin  otwarcia   ofert  -   otwarcie  ofert  odbędzie  się    w  siedzibie  

Zamawiającego:    Urząd  Gminy  Stare Pole  ul. Marynarki Wojennej 6,   82-220 Stare 
Pole,  I p.  Sala nr 20   dnia  24.03.2017r.  o godz. 10.15 

 
Wykonawcy    mogą    uczestniczyć  w  publicznej   sesji    otwarcia ofert.     W przypadku  
    nieobecności  Wykonawcy  przy otwieraniu ofert, Zamawiający 
prześle jemu informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek. 

   
 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie        
    terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
   Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   
  rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  
  wykonawców, którzy złożyli   oferty. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych  
  określone zostały w art. 87 ust 2 upzp*.  W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty   
   zostaną dokładnie sprawdzone pod   względem spełniania wymagań ustawy Prawo  
   zamówień publicznych i SIWZ.     Zamawiający, na wniosek Wykonawców, którzy nie byli  
   obecni przy otwarciu ofert, przekaże im  niezwłocznie informacje o których mowa powyżej. 

 
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  
 
16.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  
wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu      
oceny ofert. 
 
1)  Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się łączny wynik w poniżej określonych 
kryteriach: 
 
P = Pc + Pg 
 
P - łącznia liczba przyznanych punktów 
Pc -  liczba punktów w kryterium cena 
Pg – liczba punktów w kryterium termin gwarancji 
 
a)      60% kryterium A – cena brutto  
b)      40% kryterium B – termin gwarancji  
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Pc =    
cena (brutto) najniższej oferty x 100 pkt x 60%                    

 
            cena (brutto) badanej oferty   
 

Pg =    
termin  gwarancji najkorzystniejszej oferty x 100 pkt x 40%                    

 
           termin gwarancji  badanej oferty 
 

2) Termin gwarancji należy proponować w miesiącach. 
3) Najdłuższy możliwy termin gwarancji uwzględniony przez Zamawiającego to 60 miesięcy. 
4) Przyjmuje  się, że  1% = 1 pkt  i  tak  zostanie  przeliczona  liczba punktów. 
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących 
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego 
kryterium.   
6) Punkty  przyznane  przez  poszczególnych  członków  komisji  zostaną  zsumowane. 
7) Obliczenia  dokonywane  będą   z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku. 
8) Cena musi  zawierać wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia. 
9)  Cenę należy podać wyodrębniając cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT i cenę brutto 
(z VAT).  
 
17.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  
wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy. 
 
1)  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  
wykonawców, którzy  złożyli  oferty  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 ,  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; 

c) wykonawcach, którzy  zostali  wykluczeni  ; 
d) unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

 

2)   Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zamieści  informacje 
na stronie  internetowej  www.bip.starepole.pl  oraz  na  tablicy  ogłoszeniowej  w  siedzibie  
zamawiającego. 
3) Umowa w sprawie zamówienia zawarta zostanie w terminach określonych w art. 94 upzp*   
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana , uchylać się będzie od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzić będą przesłanki 
unieważnienia postępowania określone w art.93 ust.1 upzp*. 
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18.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania   umowy. 

 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie                                                                       
wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
zw. dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % łącznej ceny oferty brutto. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w : 
• 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 w art. 6 b ust. 5 pkt 2    
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 ze zm. ). 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: 
 

              
         75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 BS Malbork O/Stare Pole 

 
Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokona w sposób 
zgodny z art.151  upzp*. 

 
19.  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 : 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie dotyczącej przedmiotu 
zamówienia odnośnie: 
-  przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, 
- przedłużenia terminu w związku z wystąpieniem warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonanie robót- fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu, 
- wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 
- wynagrodzenia ze względu na zmianę zakresu robót objętych umową podstawową.  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zamawiający przekazuje wzór umowy -  stanowiący  załącznik  nr 7 do niniejszej SIWZ , która 
będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.    
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia:  
 

1) Wykonawcom, uczestnikom konkursu oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli  
interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2) 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.  

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
             a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
            b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
            c) odrzucenia oferty odwołującego.  
       4)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności            
             zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać  
             zwięzłe przedstawienie  zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności   
            faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.    
       5)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej w  
            terminach podanych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.              
 
21. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych: 

 

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
22. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
23. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień: 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających . 
 

24.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza ich składanie: 

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  
 

25. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 
 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
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26. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
27. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot: 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Wykaz  załączników  do SIWZ: 
 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,    
2) oświadczenie  – załącznik nr 2, 
3) oświadczenie  – załącznik nr 3, 
4) wykaz robót – załącznik nr 4, 
5) wykaz osób – załącznik nr 5, 
6) oświadczenie – załącznik nr 6, 
7) wzór  umowy – załącznik nr 7, 

      8)  projekt + opinia geotechniczna – załącznik nr 8, 
      9) przedmiar – załącznik nr 9, 
     10) STWIOR – załącznik nr 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


