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I. Informacje ogólne: 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina Pawłosiów 
Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 
tel. (16) 622-03-80, fax (16) 622-02-48 
e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl 
adres strony internetowej: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/  
 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepiso w art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z po z n. zm.), 
zwanej dalej ,,Ustawą” lub „ustawą PZP”. Wartos c  zamo wienia nie przekracza kwoty okres lonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamo wien  Publicznych. Do czynnos ci podejmowanych 
przez Zamawiającego i Wykonawco w, jez eli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). 
 
II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamo wienia jest wykonanie robo t budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w 

ulicy Magnoliowej w miejscowos ci Widna Go ra. 
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewidencyjny grunto w 27/105, 27/43, 27/119, 27/42, 
27/376, 27/375, 27/36, 27/4, 16/36, 27/101, zlokalizowanych w miejscowos ci Widna Go ra, Gmina 
Pawłosio w. Są to działki Skarbu Pan stwa będące w uz ytkowaniu Urzędu Gminy Pawłosio w oraz nalez ące 
do prywatnych włas cicieli. Zamawiający uzyskał w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu pozwolenie na 
realizację rozbudowy sieci wodociągowej. Decyzja nr 19/2017 z dnia 17.01.2017 r. 
Planowany zakres inwestycji polegał będzie na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE ɸ 90 
SDR 11 PN16, łączonych na zgrzewanie o długos ci 216 m.   Na trasie rozbudowanej sieci wodociągowej 
nalez y zamontowac  hydranty ppoz . typu nadziemnego ɸ80 mm wraz z zasuwą ɸ80 mm. 
Włączenie projektowanego wodociągu do sieci gminnej wodociągowej zostanie wykonane przy uz yciu 
tro jnika kołnierzowego i kształtek połączeniowych na projektowany wodociąg za pomocą tulei z luz nym 
kołnierzem. 
Projektowana siec  wodociągowa krzyz uje się z istniejąca siecią gazowa wysokiego cis nienia.  
Zabezpieczenie skrzyz owan  projektowanego wodociągu z gazociągiem wysokiego cis nienia nalez y 
wykonac  za pomocą rury ochronnej z polietylenu HD PE80 lub HD PE100 ɸ200 mm. Prace ziemne w 
obrębie gazociągu wysokiego cis nienia nalez y wykonac  ręcznie pod nadzorem pracowniko w Wydziału 
eksploatacji Sieci Gazowej Operatora Gazociągo w Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w 
Tarnowie lub włas ciwej Terenowej Jednostki Obsługi. 
Trasę wodociągu nalez y oznakowac  tas mą z tworzywa sztucznego a kolizję z siecią gazociągową za 
pomocą słupko w znacznikowych z tabliczkami. 
Siec  nalez y poddac  pro bie szczelnos ci i dezynfekcji. 
Przed odbiorem kon cowym siec  nalez y zinwentaryzowac . 
 
Nazwy i kody opisujące przedmiot zamo wienia (CPV): 

 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane 
 45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągo w i rurociągo w do 
 odprowadzenia s cieko w 

 
2. W razie ro z nic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem nalez y przyjąc , z e przedmiot zamo wienia 

okres la s cis le Projekt budowlany. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert ro wnowaz nych (produkto w ro wnowaz nych nie gorszych pod 
względem posiadanych parametro w jakos ciowych i technicznych) na produkty okres lone za pomocą 
nazw producenta pod warunkiem, z e oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakos ciowe 
co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej 
przedmiot zamo wienia. Ofertą ro wnowaz ną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych, jakos ciowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry okres lone przez 
Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawic  wraz z ofertą 
szczego łową specyfikację, z kto rej w sposo b nie budzący wątpliwos ci Zamawiającego winno wynikac , iz  
zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
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asortymentu okres lonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamo wienia. W przypadku 
podania przez Zamawiającego nazw materiało w, producento w czy znako w towarowych nalez y je 
traktowac  jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamo wienia oraz okres lające 
standard techniczny i jakos ciowy. Wykonawca wykona przedmiot zamo wienia z materiało w własnych – 
wyrobo w dopuszczonych do uz ywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z po z n. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwiecien  2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z po z n. zm.) oraz innych przepiso w, o ile mają zastosowanie.   
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za włas ciwy sposo b 
postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z 
po z n. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzes nia 1996 r. o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250 z po z n. zm.) wywo z odpado w budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy powinien byc  włączony w cenę ofertową zamo wienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  i naprawia na własny koszt wszelką instalację podziemną, taką 
jak rurociągi, kable naniesione na  mapach dokumentacji projektowej, jak i te kto re nie są  ujęte. 
Podstawą do opracowania oferty za wynagrodzenie kosztorysowe jest przedmiar robo t, dokumentacja 
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t. Na wykonany zakres prac Wykonawca 
winien przedłoz yc  gwarancję na okres min. 24 miesięcy. 
Szczego łowe opisy przedmiotu zamo wienia zostały zawarte w następujących załącznikach do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia: 
- Przedmiar robo t – załącznik Nr 3 do SIWZ, 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t  – załącznik Nr 4 do SIWZ. 
- Projekt budowlany – załącznik Nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający z ąda wskazania przez Wykonawcę częs ci zamo wienia, kto rych wykonanie zamierza 
powierzyc  podwykonawcy, i podania nazw (firm) podwykonawco w. Powierzenie wykonania częs ci 
zamo wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos ci za nalez yte wykonanie tego 
zamo wienia. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamo wienia przez Wykonawcę. 
 
III. Opis części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych.  
 

IV. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamo wien , o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
Zamo wien  Publicznych. 
 
VI. Umowy ramowe. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VII. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie zamierza ustanawiac  dynamicznego systemu zakupo w. 
 
VIII. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 

ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. o/Jarosław Nr 80 1240 2571 1111 0000 3342 2776 



4 

z podaniem tytułu:  

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GBOŚ.271.2.2017”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady.   

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady.  

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, 

wówczas Wykonawca, najpóźniej na 30 dni przed terminem wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

 
X. Termin wykonania zamówienia: 
Termin zakon czenia robo t będących przedmiotem postępowania ustala się na dzien : 
- do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 
 
1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, okres lone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamo wieniu i SIWZ. 
2. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, kto rego oferta została najwyz ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny 
ofert, okres lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
3.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie z adnych wymagan , kto rych spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazac  w sposo b szczego lny.  

3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e z e 
jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos ci 
związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą 
niz  100.000 zł (sto tysięcy złotych).  
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 
1. Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e wykonał nalez ycie oraz zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukon czył nie wczes niej niz  w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres prowadzenia 
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działalnos ci jest kro tszy - w tym okresie co najmniej dwa zamo wienia polegające na 
budowie sieci wodociągowej o wartos ci brutto minimum 50 000,00 zł. (pięc dziesiąt 
tysięcy złotych) kaz da. 

Uwaga: 
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości 
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej 
waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

A takz e, 
2. Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e dysponuje osobami, kto re będą 

wykonywac  zamo wienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmioto w do 
udostępnienia tych oso b, w tym przynajmniej: 

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o 
specjalnos ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen  wodociągowych i 
kanalizacyjnych, kto ra będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie 
dos wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnos ci;  

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U.2016.65) 

3.2. Wykonawca jest obowiązany wykazac  spełnianie warunko w udziału w postępowaniu okres lonych 
w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ, w sposo b i za pomocą dowodo w okres lonych w ustawie, w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich 
moz e z ądac  Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1126) oraz w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ. 

3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamo wienia Wykonawcę, kto ry nie wykaże, 
z e spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.4. Wykonawcy mogą wspo lnie ubiegac  się o udzielenie zamo wienia, na zasadach okres lonych w art. 
23 ustawy PZP. 

3.5. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu polegac  na 
zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmioto w, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunko w prawnych, na 
zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP. 

3.6. Zamawiający oceni - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy PZP - czy udostępnione Wykonawcy przez 
inne podmioty zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunko w udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak ro wniez  podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy 
wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi 
udowodnic  Zamawiającemu, z e realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmioto w, w szczego lnos ci przedstawiając zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia, na zasadach okres lonych w 
art. 22a ustawy PZP. 

3.7. Wykonawca, kto ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, kto ry zobowiązał się do udostępnienia zasobo w, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobo w, chyba z e za 
nieudostępnienie zasobo w nie ponosi winy. 

3.8. Jez eli zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o kto rym mowa w Rozdziale XII pkt 3.5. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunko w udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, 
Zamawiający z ąda, aby Wykonawca w terminie okres lonym przez Zamawiającego: 
3.8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
3.8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częs ci zamo wienia, jez eli wykaz e 

zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o kto rych 
mowa w Rozdziale XII pkt 3.1.2 SIWZ oraz 3.1.3 SIWZ. 

3.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w na 
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zasadach okres lonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umoz liwiającym nalez yte wykonanie zamo wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobo w, Zamawiający moz e 
z ądac  dokumento w, kto re okres lają w szczego lnos ci: 
3.9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobo w innego podmiotu, 
3.9.2. sposo b wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamo wienia publicznego, 
3.9.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia publicznego, 
3.9.4. czy podmiot, na zdolnos ciach kto rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunko w 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
dos wiadczenia, zrealizuje usługi, kto rych wskazane zdolnos ci dotyczą. 

 
4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP: 

 
4.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania w tym: 
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, 
4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okolicznos ci wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, 

spos ro d okolicznos ci wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 
4.2.1. w stosunku do kto rego 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 kto rego upadłos c  ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, kto ry po ogłoszeniu upadłos ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jez eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba z e sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłos ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

4.2.2. kto ry w sposo b zawiniony powaz nie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaz a jego 
uczciwos c , w szczego lnos ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienalez ycie wykonał zamo wienie, co Zamawiający jest w 
stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych, 

4.2.3. kto ry, z przyczyn lez ących po jego stronie, nie wykonał albo nienalez ycie wykonał w istotnym 
stopniu wczes niejszą umowę w sprawie zamo wienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z Zamawiającym, o kto rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

4.2.4. kto ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos ci podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych 
s rodko w dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o kto rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 
ustawy, chyba z e Wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazac , z e nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, Zamawiający - z zastrzez eniem art. 24aa ustawy 
PZP – zbada czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak ro wniez  podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 
ustawy PZP i kto re wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.  

4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ informacji dotyczących m.in. nazw (firm) oraz adreso w 
Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty, przekazuje Zamawiającemu os wiadczenie o przynalez nos ci 
lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumento w (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), o kto rej mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci 
do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

4.6. Wykonawcy, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumento w, kto rzy złoz yli odrębne oferty, podlegają 
wykluczeniu, chyba z e wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakło cenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
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4.7. Wykonawca, kto ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP oraz 16-
20 ustawy PZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP, moz e przedstawic  dowody na to, z e 
podjęte przez niego s rodki są wystarczające do wykazania jego rzetelnos ci, w szczego lnos ci 
udowodnic  naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zados c uczynienie pienięz ne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjas nienie stanu faktycznego oraz wspo łpracę z organami s cigania oraz podjęcie konkretnych 
s rodko w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kto re są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy PZP nie stosuje się, jez eli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamo wienia oraz nie upłynął okres lony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4.8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany 
złoz yc  wraz z ofertą aktualne os wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  
w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ. 

 
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP: 
 
Część I – oświadczenia składane wraz z ofertą 
 
1. Zamawiający z ąda złoz enia, wraz z ofertą, aktualnego na dzien  składania ofert os wiadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamo wieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne 
potwierdzenie, z e Wykonawca: 
1) nie podlega wykluczeniu i  
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Os wiadczenie, o kto rym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie dokumentu, kto rego wzo r zawiera 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Os wiadczenie musi potwierdzac  spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia i musi byc  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  
W przypadku Wykonawcy, kto ry polega na zdolnos ciach innych podmioto w, Wykonawca zamieszcza 
informacje – o kaz dym z tych podmioto w – w Os wiadczeniu, potwierdzające brak istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunko w udziału w postępowaniu w zakresie w 
jakim powołuje się na ich zasoby. 

4. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, Os wiadczenie składa kaz dy  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
oraz potwierdzające spełnianie warunko w udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim kaz dy z tych 
Wykonawco w wykazuje spełnianie warunko w udziału w postępowaniu. Os wiadczenie kaz dego  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, podpisuje osoba uprawniona do 
reprezentowania kaz dego z tych Wykonawco w. 

 
Część II – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
 
1. Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia wezwie Wykonawcę, kto rego oferta została najwyz ej 

oceniona, do złoz enia w wyznaczonym, nie kro tszym niz  5 dni, terminie aktualnych na dzien  złoz enia 
os wiadczen  lub dokumento w: 
1.1.  potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz 
1.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 
- okres lonych w Ogłoszeniu o zamo wieniu, w SIWZ i w ustawie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
okres lonej działalnos ci zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepiso w.  
W tym zakresie Zamawiający nie z ąda złoz enia z adnych dokumento w. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający z ąda dokumento w: 
3.1. potwierdzających, z e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną okres loną 
przez zamawiającego. 
Jez eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moz e złoz yc  dokumento w dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moz e złoz yc  inny dokument, 
kto ry w wystarczający sposo b potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu. 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 
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Zamawiający z ąda dokumento w: 
4.1. wykazu robo t budowlanych wykonanych nie wczes niej niz  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosko w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jez eli okres 
prowadzenia działalnos ci jest kro tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos ci, daty, 
miejsca wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodo w okres lających czy te roboty budowlane zostały wykonane nalez ycie, w szczego lnos ci 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukon czone, przy czym dowodami, o kto rych mowa, są referencje bądz  inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz kto rego roboty budowlane były wykonywane, a jez eli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac  tych 
dokumento w - inne dokumenty. Wzo r wykazu zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ. 

4.2. wykazu oso b, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamo wienia publicznego, w 
szczego lnos ci odpowiedzialnych za s wiadczenie usług, kontrolę jakos ci lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien , 
dos wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamo wienia publicznego, a takz e 
zakresu wykonywanych przez nie czynnos ci oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wzo r wykazu zawiera załącznik Nr 9 do SIWZ. 

Jez eli wykaz, os wiadczenia lub inne złoz one przez Wykonawcę dokumenty będą budzic  wątpliwos ci 
Zamawiającego, moz e on zwro cic  się bezpos rednio do włas ciwego podmiotu, na rzecz kto rego usługi 
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

5. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznos ciach,  
o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP, okres lonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu  
o zamo wieniu oraz SIWZ, Zamawiający z ąda złoz enia następujących dokumento w (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach 
Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty składane są w odniesieniu do każdego z tych 
podmiotów): 
5.1. odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, 

jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

5.2. zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatko w, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosko w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, z e wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci 
lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu. 

5.3. zas wiadczenia włas ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen  Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, z e 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosko w 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, z e 
wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym organem w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci 
wykonania decyzji włas ciwego organu. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o kto rych mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca składa w terminie do 3 dni, stosownie do tres ci art. 24 
ust. 11 ustawy PZP os wiadczenie o przynalez nos ci albo braku przynalez nos ci do tej samej grupy 
kapitałowej. W przypadku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moz e złoz yc  wraz  
z os wiadczeniem dokumenty bądz  informacje potwierdzające, z e powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu. Przykład wzoru os wiadczenia o przynalez nos ci 
lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

7. Jez eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumento w, o kto rych mowa w Rozdziale XIII SIWZ pkt 5 ppkt 5.1, 5.2, 5.3. 
7.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto rym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, z e: 
a) nie zalega z opłacaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo z e zawarł porozumienie z włas ciwym organem w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci 
wykonania decyzji włas ciwego organu, 
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci. 
7.2. Dokumenty, o kto rych mowa w ppkt 7.1 lit. a SIWZ, powinny byc  wystawione nie wczes niej niz  6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o kto rych mowa w ppkt 7.1 lit. b 
SIWZ, powinny byc  wystawione nie wczes niej niz  3 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

8. Jez eli w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, kto rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumento w, o kto rych mowa w Rozdziale XIII pkt 7 
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio os wiadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo oso b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, kto rej 
dokument miał dotyczyc , złoz one przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 7 pkt 7.2 Rozdziału XIII SIWZ 
stosuje się. 

9. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez Wykonawcę, Zamawiający moz e 
zwro cic  się do włas ciwych organo w odpowiednio kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamo wienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złoz enia 
wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jez eli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub dokumenty nie są juz  aktualne, do złoz enia aktualnych 
os wiadczen  lub dokumento w. 

11. Os wiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę, muszą 
spełniac  wymagania okres lone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich moz e z ądac  Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamo wienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem 
ws. dokumento w”. 

12. Przed podpisaniem umowy, wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przedłoz y wykonany i podpisany 
lub parafowany przez Wykonawcę (osobę/osoby umocowaną prawnie) „Kosztorys Ofertowy” 
opracowany metodą uproszczoną wg podstaw wyceny okres lonych w „Przedmiarach Robo t” 
zamieszczonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ, a takz e w oparciu o: „Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych”, dokumentację techniczną i projektową. 

 
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami: 
 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 

pos rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobis cie, za pos rednictwem posłan ca, faksu lub przy 
uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z zastrzez eniem postanowien  ust. 2. 

2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 
2.1. złoz yc  ofertę – pod rygorem niewaz nos ci – w formie pisemnej; 
2.2. złoz yc  os wiadczenie w formie pisemnej; 
2.3. złoz yc  os wiadczenia, o kto rych mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumento w – dotyczące 

Wykonawcy i innych podmioto w, na kto rych zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca na 
zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP – w oryginale; 

2.4. złoz yc  dokumenty, o kto rych mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumento w – inne niz  
os wiadczenia lub dokumenty, o kto rych mowa w pkt 2.3 – w oryginale lub kopii pos wiadczonej za 
zgodnos c  z oryginałem. Pos wiadczenia za zgodnos c  z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na kto rego zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumento w, kto re kaz dego z nich dotyczą. Pos wiadczenie za zgodnos c  z oryginałem następuje w 
formie pisemnej lub w formie elektronicznej; 

2.5. złoz yc  inne dokumenty, o kto rych mowa w ustawie PZP – w formie oryginału lub kopii 
pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem; 

2.6. złoz yc  pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii pos wiadczonej notarialnie; 
2.7. złoz yc  dokument wadium w oryginale – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz  
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pienięz na. 
3. Jez eli Zamawiający lub Wykonawca przekaz ą – inne niz  okres lone w pkt 2 - os wiadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pos rednictwem faksu lub przy uz yciu s rodko w komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną 
drogą elektroniczną, kaz da ze stron na z ądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Zamawiający moz e z ądac  przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii dokumento w,  
o kto rych mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niz  os wiadczenia, 
wyłącznie wtedy, gdy złoz ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwos ci co do jej 
prawdziwos ci. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępnos ci os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych mowa w 

§ 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumento w, w formie elektronicznej pod okres lonymi adresami 
internetowymi ogo lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumento w. 

7. Os wiadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunko w udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia, o kto rych mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania 
Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, zostaną złoz one odpowiednio w formie  
i zgodnie z wymaganiami okres lonymi w ustawie, rozporządzeniu ws. dokumento w i w SIWZ. 
Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich 
treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 

8. Zamawiający na stronie internetowej http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ opublikował Ogłoszenie o 
zamo wieniu oraz niniejszą SIWZ. 

9. Nie będą udzielane wyjas nienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub 
drogą telefoniczną. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawco w, w celu wyjas nienia 
wątpliwos ci dotyczących SIWZ. 

11. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie po z niej niz  do kon ca 
dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
XV. Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnies c  wadium w wysokos ci: 

– 1 500,00 zł (jede tysiąc pięc set złotych), 
w następujących formach:  
- w pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo –kredytowej, z tym z e 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz nym,  
- gwarancjach bankowych,  
- gwarancjach ubezpieczeniowych lub  
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

2. Złoz one poręczenie lub gwarancja muszą zawierac  w swojej tres ci zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a 
i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien 
zawierac  bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 
kwoty wadium, na pierwsze, pisemne z ądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, 
powstałe na skutek okolicznos ci okres lonych w ustawie PZP. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel 
nie moz e uzalez niac  dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gminę Pawłosio w) 
dodatkowych warunko w (np. z ądanie przesłania wezwania zapłaty za pos rednictwem banku 
prowadzącego rachunek Gminy Pawłosio w, albo z ądania potwierdzenia przez notariusza, z e podpisy 
złoz one na z ądaniu zapłaty nalez ą do oso b umocowanych do występowania w imieniu Gminy Pawłosio w, 
albo z ądanie złoz enia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłoz enia 
dodatkowych dokumento w (opro cz dokumentu potwierdzającego umocowanie oso b do występowania w 
imieniu Gminy Pawłosio w z z ądaniem zapłaty). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu nalez y dokonac  wpłaty na konto Zamawiającego -  
Gmina Pawłosio w, Nr konta 80 1240 2571 1111 0000 3342 2776 w Banku Pekao S.A. o/Jarosław. 

4. Wadium nalez y wnies c  przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu Zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego. 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
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5. Do oferty nalez y dołączyc  dokument potwierdzający wniesienie wadium (nie dotyczy formy  
w pieniądzu). 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz  w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyc  
do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, pos wiadczoną z oryginałem przez Wykonawcę 
spiąc  trwale z ofertą. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwro ci Wykonawcy 
oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie pos wiadczona za zgodnos c  z 
oryginałem kserokopia zwro conego dokumentu wadium. 

7. Wadium winno byc  załącznikiem do oferty. 
8. Zamawiający zwro ci wadium na zasadach okres lonych w ustawie. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach okres lonych w ustawie. 
 
XVI. Termin związania ofertą: 
1. Termin związania ofertą złoz oną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania ofertą,  

z tym z e Zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwro cic  się do Wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuz szy jednak niz  60 dni. Odmowa wyraz enia zgody nie powoduje utraty wadium.  

 
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Kaz dy Wykonawca moz e przedłoz yc  tylko jedną ofertę. Złoz enie więcej niz  jednej oferty spowoduje, z e 

oferty zostaną odrzucone. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaz nos ci, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
3. Na ofertę składają się: 

a) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ do niniejszej specyfikacji istotnych warunko w 
zamo wienia, 

b) Oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ, 
c) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium  

w formie niepienięz nej, 
d) dokument potwierdzający posiadanie uprawnien  do złoz enia (podpisania) oferty i jej załączniko w, 

jez eli prawo to nie wynika z innych dokumento w złoz onych wraz z ofertą. 
4. Oferta powinna byc  napisana w języku polskim, w sposo b czytelny, na maszynie do pisania, nies cieralnym 

atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez 
uprawnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami 
reprezentacji oraz opatrzona datą. Upowaz nienie do podpisania oferty musi byc  dołączone do oferty, 
jez eli nie wynika ono z innych dokumento w załączonych przez Wykonawcę. 

5. Jez eli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 
w swej tres ci jednoznacznie wskazywac  uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 
zostac  dołączone do oferty i musi byc  złoz one w oryginale lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c   
z oryginałem notarialnie. 

6. Kaz dy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niz  język polski winien byc  złoz ony 
wraz z tłumaczeniem na język polski, pos wiadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwos ci uznaje się, 
iz  wersja polskojęzyczna jest wersją wiąz ącą. W przypadku o kto rym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia 
ws. dokumento w Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumento w. 

7. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, kto re zmieniłyby tres c  os wiadczenia, informacji oraz warunku 
podanego w zapisach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia. 

8. Ewentualne poprawki powinny byc  naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
9. Jez eli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niekto re informacje w nich 

zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest nie po z niej niz   
w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, z e nie mogą one byc  
udostępniane oraz wykazac  (załączyc  do oferty pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne), iz  zastrzez one 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moz e zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 
adresu, a takz e informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci 
zawartych w jego ofercie. 
Stosownie do powyz szego, jez eli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązko w wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, z e zastrzez enie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
bezskuteczne i w zawiązku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i 
niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”. 
Zaleca się, aby zastrzez one informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale, oddzielnie 
spięte i dołączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie). 
UWAGA: Sam fakt złoz enia dokumento w do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działan  wykazania zastrzez enia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca winien zamies cic  ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu). Kopertę 
nalez y opisac  w podany niz ej sposo b: 
 

 
Urząd Gminy Pawłosiów 

Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 
 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widna Góra w ulicy Magnoliowej” 
Oferta – nie otwierać przed dniem 22.03.2017 r. godz. 13:15 

 
 

11. Oferta powinna byc  złoz ona w sposo b uniemoz liwiający jej przypadkowe otwarcie. 
12. Jez eli oferta zostanie złoz ona w inny sposo b niz  wyz ej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialnos ci 

za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 
13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoz eniem oferty ponosi Wykonawca. 
14. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji Działalnos ci Gospodarczej winien oznaczyc  w ofercie osobę Wykonawcy firmą zgodnie z 
wymaganiami art. 434 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz „wyro z nikiem”, 
jez eli jest uz ywany. 

15. Wykonawca moz e przed upływem terminu składania ofert wprowadzic  zmiany, poprawki, modyfikacje  
i uzupełnienia do złoz onej oferty pod warunkiem, z e Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi 
byc  złoz one według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, kto ry wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawnos ci procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofac  się z postępowania poprzez 
złoz enie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek  
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposo b będą otwierane w pierwszej 
kolejnos ci po potwierdzeniu poprawnos ci postępowania Wykonawcy oraz zgodnos ci z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Oferta musi zawierac  ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu 

rzeczowego okres lonego dla niniejszego postępowania przetargowego i zawierającą wszystkie koszty 
prac i materiało w koniecznych do prawidłowej realizacji zamo wienia, wszystkie opłaty i podatki ze 
szczego lnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upusto w i rabato w. 

2. Cenę oferty nalez y obliczyc  uwzględniając okres lony w „Przedmiarze Robo t” oraz „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych” ilos ciowy i jakos ciowy zakres zamo wienia oraz 
ewentualne ryzyko wynikające z okolicznos ci, kto rych nie moz na przewidziec  w chwili zawierania 
umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, koszto w transportu lub najniz szego wynagrodzenia. 

3. Ceną oferty będzie ryczałtowa cena brutto za roboty budowlane oraz całos c  innych prac  
i materiało w koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamo wienia, w kto rej nalez y 
uwzględnic  wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, 
a w szczego lnos ci koszty: 
1) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiekto w tymczasowych, 
2) doprowadzenie niezbędnych medio w do placu budowy oraz koszto w ich dostawy, 
3) dozorowania budowy i ubezpieczenia robo t, 
4) odszkodowan  za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robo t, 
5) zapewnienia warunko w bhp i ppoz ., 
6) demontaz u obiekto w tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego oraz 

uporządkowania terenu, 
7) wynikające z warunko w realizacji przedmiotu umowy oraz inne niezbędne do prawidłowego  

wykonania zobowiązan  przyjętych przez Wykonawcę umową. 
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4. Cena musi byc  podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z 
obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami prawa, z dokładnos cią do dwo ch miejsc po 
przecinku. 

5. Cena ryczałtowa moz e byc  tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania stanowic  będzie 
wynagrodzenie wykonawcy, kto re nie moz e ulec zmianie przez okres związania ofertą, jak ro wniez  w 
przypadku zawarcia umowy do czasu zakon czenia realizacji jej przedmiotu. Zmiana ceny moz e nastąpic  
jedynie w przypadku zmiany przepiso w dotyczących podatku VAT. 

6. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione 
w „Przedmiarach Robo t”. 

7. Jez eli złoz ono ofertę, kto rej wybo r prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaro w i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towaro w i usług, kto ry miałby obowiązek rozliczyc  zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybo r oferty będzie prowadzic  
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
kto rych dostawa lub s wiadczenie będzie prowadzic  do jego powstania, oraz wskazując ich wartos c  bez 
kwoty podatku. 

 
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
1. Oferty, przygotowane w sposo b okres lony w rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia, 

nalez y przesłac  pocztą lub złoz yc  w Urzędzie Gminy Pawłosio w, Pawłosio w 88, 37-500 Jarosław, 
sekretariat, poko j nr 212, w terminie do dnia 22.03.2017 r. do godz. 13:00. 
Na Wykonawcy spoczywa cięz ar złoz enia oferty w terminie wskazanym powyz ej. W przypadku złoz enia 
oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoz eniu oferty po terminie 
oraz zwro ci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie 
Gminy Pawłosio w, Pawłosio w 88, 37-500 Jarosław, pok. nr 202 - w obecnos ci Wykonawco w, kto rzy zechcą 
uczestniczyc . 

3. Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc  na 
sfinansowanie zamo wienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawco w, a takz e informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci 
zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamies ci na stronie internetowej 
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia; 
2) firm oraz adreso w Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci zawartych w ofertach. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP i ust. 6 
niniejszego Rozdziału SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 
ust. 11 ustawy PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  
nr 4 do SIWZ. 
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującym kryterium  

i jego wagą: 

l.p. Kryterium Waga 

1. Cena (C) 60 % (60% = 60,00 pkt) 

2. Okres gwarancji (G) 40% (40% = 40,00 pkt) 

 
3. Ocena ofert w zakresie zostanie wyliczona wg wyliczenia matematycznego: 

1) Kryterium cena za realizację przedmiotu zamo wienia (C) - waga 60 pkt 
 
                  najniz sza cena brutto 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
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 C = -------------------------------------------- x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 
               cena oferty ocenianej brutto 
 

2) Kryterium „okres gwarancji” (G) – waga 20 pkt, 
W kryterium nr 2 „okres gwarancji” (G) moz e zostac  wydłuz ony maksymalnie o 36 m-ce 
(maksymalny okres gwarancji 60 m-cy) i nie moz e byc  kro tsza niz  okres 24 m-cy. Dla ustalenia 
wartos ci kryterium liczenie okresu gwarancji rozpocznie się od 24 m-cy wzwyz .  

Za wydłuz enie okresu gwarancji powyz ej 24 m-cy o okres: 

- od 1 do 4 m-cy   – wykonawca otrzyma 8 punkto w, 

- od 5 do 8 m-cy   – wykonawca otrzyma 12 punkto w, 

- od 9 do 12 m-cy  – wykonawca otrzyma 16 punkto w, 

- od 13 do 16 m-cy  – wykonawca otrzyma 20 punkty, 

- od 17 do 20 m-cy  – wykonawca otrzyma 24 punkto w, 

- od 21 do 24 m-cy  – wykonawca otrzyma 28 punkto w, 

- od 25 do 28 m-cy  – wykonawca otrzyma 32 punkto w, 

- od 29 do 32 m-cy  – wykonawca otrzyma 36 punkto w, 

- od 33 do 36 m-cy  – wykonawca otrzyma 40 punkto w. 

 
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku 
zaoferowania przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 
 Maksymalny okres gwarancji ma wynieść nie więcej niż 60 miesięcy.                                                                                                                                                                                                               
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego, Wykonawca otrzyma ilość 
punktów przypadającą za okres 60 miesięcy.  
W przypadku zaoferowania niepełnego miesiąca Zamawiający zaokrągli taki okres w górę do 
pełnego miesiąca. 

 
Wartos c  punktowa oferty (W). 
W=C + G 
Maksymalna łączna liczba punkto w jaką moz e uzyskac  Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 
4. Obliczenia będą prowadzone z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. Zamo wienie zostanie 

udzielone Wykonawcy, kto ry uzyska najwyz szą liczbę punkto w w wyniku oceny ofert na podstawie 
kryterio w oceny okres lonych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mo gł wybrac  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, z e zostały 
złoz one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawco w, kto rzy złoz yli te oferty, do 
złoz enia w terminie okres lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac  cen wyz szych niz  zaoferowane  
w złoz onych ofertach. 

7. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, kto ra uzyska najwyz szą ilos c  
punkto w w ramach kryterio w oceny ofert.  

 
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego: 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawco w, kto rzy złoz yli 

ofertę o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres jez eli jest miejscem wykonywania działalnos ci Wykonawcy, kto rego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jez eli są 
miejscami wykonywania działalnos ci Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty, a takz e punktację 
przyznaną ofertom w kaz dym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, 
4) uniewaz nieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
2. Informacja, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na kto rej jest 

udostępniona specyfikacja. 
3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamo wienia, w przypadku wybrania oferty złoz onej przez 
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Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o udzielenie zamo wienia będą oni zobowiązani do przedłoz enia 
Zamawiającemu umowy regulującej wspo łpracę tych Wykonawco w. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umo w na wykonanie zadania 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
XXII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wczes niej niz  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze oferty przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej, z zastrzez eniem szczego lnych 
przypadko w okres lonych w art. 94 ust. 2 Ustawy pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 
Zamawiający powiadomi wykonawcę, kto rego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mo gł wybrac  ofertę najkorzystniejszą spos ro d pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, z e zachodzą przesłanki, o kto rych mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca, kto rego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia  nalez ytego 
wykonania umowy w wysokos ci 10% wartos ci wynagrodzenia „brutto” do dnia podpisania umowy, na 
zasadach okres lonych w projekcie umowy. Zabezpieczenie moz e zostac  wniesione w następujących 
formach: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 
listopada 2009 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci. 
 

4. Wykonawca pod rygorem uchylenia się od podpisania umowy, dostarczy najpo z niej w dniu podpisania 
umowy: 
- kopię uprawnien  kierowniko w robo t wskazanych w wykazie oso b sporządzonym przez wykonawcę 
wraz z aktualnymi zas wiadczeniami o przynalez nos ci do  włas ciwej izby samorządu zawodowego, 
-  zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia. 

 
XXIII.  Wymagania o których mowa w art. 29 ust 3a pzp. 
 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących czynnos ci w zakresie realizacji 
zamo wienia, kto rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposo b okres lony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu pracy. 

2. Zamawiający wymaga, aby osoby  realizujące przedmiot zamo wienia, kto re wykonywac  będą czynnos ci 
faktyczne związane z przedmiotem zamo wienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Liczba zatrudnionych na podstawie umów o pracę 
pracowników powinna wynosić co najmniej 3. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby o 
kto rych mowa wyz ej na okres realizacji zamo wienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakon czeniem okresu realizacji zamo wienia publicznego Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

3. Jako czynnos ci niezbędne do realizacji zamo wienia, kto rych dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę oso b wykonujących czynnos ci w trakcie 
realizacji zamo wienia Zamawiający wskazuje następujące czynnos ci: 
-   odbieranie odpado w komunalnych z nieruchomos ci, 
-   transport odpado w komunalnych. 

4. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu wykaz pracowniko w wykonujących czynnos ci w trakcie realizacji zamo wienia, 

5. Wykonawca na kaz de pisemne z ądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedłoz y 
Zamawiającemu os wiadczenie potwierdzające dotrzymanie zobowiązania w tej częs ci.  

6. W przypadku nie przedstawienia dokumento w potwierdzających zatrudnienie pracowniko w na 
podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w terminie o kto rym mowa w ust. 4 i 5  
Wykonawca kaz dorazowo zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokos ci 3 000 zł. 

7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamo wienia liczby oso b wymaganej przez Zamawiającego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokos ci 500,00 zł 
za kaz dą niezatrudnioną osobę poniz ej liczby wymaganej przez Zamawiającego. 
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8. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezalez nych od wykonawcy, moz liwe jest zastąpienie w/w 
osoby lub oso b innymi osobami pod warunkiem z e spełnione zostaną wszystkie wymagania co do 
sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamo wienia okres lone przez Wykonawcę w ofercie. 

XXIV. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty. 
1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody wyraz onej na pis mie  

w formie aneksu, pod rygorem niewaz nos ci takiej zmiany. 
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza moz liwos c  zmiany umowy. Warunki zmiany 

umowy opisane zostały w §14 Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują s rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy 

PZP, jez eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamo wienia oraz ponio sł lub moz e ponies c  szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepiso w ustawy PZP. 

2. S rodki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamo wieniu oraz SWIZ przysługują ro wniez  organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia s rodko w ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamo wien  Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos ci Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia lub zaniechania czynnos ci, do kto rej Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

4. Ze względu na to, z e wartos c  zamo wienia jest mniejsza niz  kwoty okres lone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynnos ci: 
1) okres lenia warunko w udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamo wienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamo wienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. W związku z tym, z e wartos c  zamo wienia jest mniejsza niz  kwoty okres lone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, terminy na wniesienie odwołania okres lają art. 182 ust. 1 pkt 2, art. 
182 ust. 2 pkt 2, art. 182 ust. 3 pkt 2, art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 lit. a ustawy PZP. 
 

XXV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
 

1. Adres poczty elektronicznej: ug_pawlosiow@poczta.onet.pl  
2. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ 

 
XXV. Inne postanowienia. 
 
1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Wzo r umowy. 
Załącznik nr 3 – Przedmiar robo t. 
Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo t. 
Załącznik nr 5 – Projekt Budowlany. 
Załącznik nr 6 – Os wiadczenie wstępne (wzo r). 
Załącznik nr 7 – Wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy 
kapitałowej, o kto rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. 
Załącznik Nr 8 – Wykaz robo t budowlanych 
Załącznik Nr 9 – Wykaz oso b 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunko w zamo wienia ma 
zastosowanie ustawa Prawo Zamo wien  Publicznych, akty Wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 

mailto:ug_pawlosiow
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/

