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45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający:  
Nazwa:     Gmina Sulików 
Adres:     ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 
REGON:     230821440 
NIP:     615-18-08-708 
Strona internetowa:    www.sulikow.pl 
Adres poczty elektronicznej:   ug@sulikow.pl 
BIP:     www.bip.sulikow.pl/ 
Numer telefonu:    75 77 87 288 
Numer faksu:    75 77 56 922 
Godziny urzędowania:   poniedziałek: 8:00 -16:00 

wtorek - czwartek: 7:30-15:30 
piątek: 7.00-15.00 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie 
internetowej Zamawiającego www.bip.sulikow.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, 
umieszczone zostanie ono również na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sulików. 

Godziny urzędowania Zamawiającego:  poniedziałek: 8:00 -16:00, 
wtorek - czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7.00-15.00 

4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszy SIWZ wraz ze 
wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 
ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145), jeżeli przepisy uPzp 
nie stanowią inaczej. 

6. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie 
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb 
Wilka (zadanie rekultywacyjne – droga dojazdowa do gruntów rolnych).  

Projektowana droga przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników. Parametry geometryczne 
ulicy wynoszą: 

 szerokość pasa ruchu 3,0 m, 

 min. promień łuku poziomego: 20,00 m (przy załamaniach pod kątem zbliżonym do 90 

min. promień wynosi 12,00 m), 

 min. promień łuku w profilu podłużnym: wypukły 300,00 m, wklęsły 200,00 m. 

Konstrukcja nawierzchni: 

 korytowanie na głębokość 35 cm, szerokość 3,2 m, 

 kamień łamany 0-63 mm, warstwa 5 cm, szerokość 3,2 m, 

 kamień łamany 0-31,5 mm, warstwa 5 cm, szerokość 3,2 m, 

 warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W, szerokość 3,0 m – warstwa 

7 cm, 

 warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S, szerokość 3,0 m – 

warstwa 5 cm, 

 obustronne zagęszczenie poboczy 2x0,5 m, na całej długości, tłuczeń kamienny 0-31,5 

mm, warstwa 5 cm. 

Odwodnienie  

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia pasa drogowego ulicy zaprojektowano spadki 
poprzeczne jezdni jednostronne, wynoszące 2 %. Wody opadowe poprzez uzyskany kształt 
zostaną odprowadzone do istniejących urządzeń melioracyjnych. 

http://www.bip.sulikow.pl/
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Roboty ziemne 

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie pod wykonanie warstw konstrukcyjnych 
jezdni w celu utrzymania istniejącej niwelety. 

 

UWAGA: wykonawca musi uwzględnić w kosztach realizacji zadania wyznaczenie geodezyjne 
realizowanej inwestycji.  
UWAGA: Wykonawca musi uwzględnić w kosztach realizacji zadania geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja techniczna (projekt budowlany, 
STWiORB, przedmiar robót) stanowiące załączniki nr  4a – 4d do SIWZ. 

 

3. Klasyfikacja wg kodu CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnej 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 

4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu znajduje się we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

5. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej 
wskazanej w załączniku nr 4 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji 
technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.  
 

6. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe 
oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów 
równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 
 

7. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
 

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.  

9. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi w tym prac 
ogólnobudowlanych, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, operatorzy sprzętu ciężkiego  - 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 
pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Dane 
osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie 
załącznika), dotyczy to także pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w 
przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania 
zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w 
przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości 
zamawiającego).  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu 
zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami 
wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Wykonawca do 
każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie na 
podstawie umowy o pracę. 

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

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
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12.  W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

14. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia 
3 lata (36 miesięcy). Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 19 wzoru 
umowy (zał. nr 5 do SIWZ).  

15.  Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji.  
 

 

 

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA  
UZUPEŁNIAJĄCE/… 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie  przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6  ustawy Pzp. 

 
   

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 23 października 2020 roku. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1)  nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wykluczeniu, o którym 

mowa w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 243 z późń. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późń. zm.), wykluczeniu o 
którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – 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. 

 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż  300 000,00 zł;  
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:  
1) że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót ziemnych lub robót 
ogólnobudowlanych lub sportowych o wartości robót nie mniejszej niż 250 000,00 zł 
brutto*.  
 

*Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający 
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego 
postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP).  
 

2) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz  ustawy 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1725) a w szczególności osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności:  
- drogowej w ograniczonym zakresie – kierownik budowy lub równoważne. 
 
 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. 
b,c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

 
2.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 2 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.  
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
  

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA  

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
Wykonawcy winni przedłożyć  niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku Nr 2 i Nr 
3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
b)  w przypadku poleganiu na innych podmiotach - W celu oceny, czy wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 
określają w szczególności:  
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2.  Zamawiający przed udzieleniem  zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

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

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;  

 

b)  Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ  

 

c)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

 

d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł, 

 

e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
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f)  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych przedstawienia w /w pkt. 2 c) niniejszego rozdziału.  

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

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

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej 
SIWZ.  

 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ. 

 
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w :  
a)  pkt 2 c), niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

b)  dokument, o którym mowa w pkt 6a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt 6 ppkt a) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Pkt 6 ppkt b) niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 

 

8. Forma dokumentów:  
8.1.  Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016 poz. 1126 z późn. zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

8.2.  Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 
(Dz.U.2016 poz. 1126 z późn. zm.), inne niż oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

 
9.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

10.   Zgodnie z art. 26.ust.3 i 3a uPzp jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w  
rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania  
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VII. OFERTA WSPÓLNA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 
VI.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 

 

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

1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;  

3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. V (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz na 
wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdz. VI 
pkt 2 i 6 SIWZ; 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 
PZP) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

 

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

3. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 
przesłać: 

 na numer faksu (75 77 56 922); 

 lub drogą elektroniczną – ug@sulikow.pl 

 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
(bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej. Tym samym wszelkie 
informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 
postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i 
wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

 

6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:  

W zakresie  przedmiotu zamówienia: Mariusz Robaszewski tel. 75 77 87 613 

W zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Cisło tel. 75 77 87 288 / 289 

7. Adres do korespondencji listownej: 

Gmina Sulików 

 ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00. 

 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym ze 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 (t.j. Dz. U. z 
2020, poz. 299 ze zm.). 

 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  

Zamawiającego: 
Gmina Sulików, nr rachunku w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w 
Sulikowie 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 
z podaniem tytułu: Wadium przetargowe na wykonanie zad. inwestycyjnego 
„Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka”.   
 

4. Kserokopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że 
wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na 
rachunek Zamawiającego. 

 
5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy umieścić w osobnej kopercie, 

opisanej (WADIUM) i włożyć do koperty zawierającej ofertę. 
 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna  
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania 
ich siedzib, 

2)   określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3)   kwotę gwarancji, 
4)   termin ważności gwarancji, 
5)   zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
      żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż: 
     Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
 
 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz 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 wykonawcy. 

 
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono   
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wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy — Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

3) Oferta, wszystkie dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne 
do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 
finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

6) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp. 

2. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności; 

2) formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób 
trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów 
do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie 
ma charakter porządkowy; 

4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

 

3. Zawartość oferty: 

Oferta musi się składać z:  

1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 1 SIWZ; 

2) Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. XI pkt 1 ppkt 4 SIWZ);  
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4) (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. XI pkt 4 SIWZ). 

 

4. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.  

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu 
druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na 
właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w 
odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne 
odsyłacze. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 
danymi Wykonawcy i napisem: 

 

Przetarg nieograniczony pn.: 

Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka (zadanie 
rekultywacyjne – droga dojazdowa do gruntów rolnych) 

ZNAK SPRAWY: IW-ZA.271.4.2020 

Nie otwierać przed 31.08.2020 r. przed godz. 12:30 

 

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 
31.08.2020 r. do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 
i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ 
terminu składania ofert. 

4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 
84 ust. 2 uPzp. 

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5, w Sulikowie. 

8. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

-  podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia;  

-   zbadanie nienaruszalności ofert;  

-  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia;  

-  ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej;  

-  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

 
9.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 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. 
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10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż 
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1.  Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2.  W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem 
netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku 
Wykonawcy.  

3.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
będą prowadzone w złotych polskich.  

4.  Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 
Zamawiającym a także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi 
przepisami.  

 
5.  Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 
dokumentacji projektowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z 
koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

6. Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania 
przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Ponadto wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 5 wzoru umowy w przypadku nieprzewidzianym w 
umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.  

 

XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT 
 

1. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, może dokonać oceny ofert  w oparciu o kryteria, o 
których mowa poniżej, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny Ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.  

4. Kryteria oceny ofert: 

a) oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – waga: 60 %  

 Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:  

 (C min : C n) x 60 

 gdzie:  

 C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

 C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 

b) gwarancja - czas trwania – waga: 30 %  

         

Długość gwarancji Liczba zdobytych punktów 

36 m-cy 0 pkt 

48 m-cy 15 pkt 

60 m-cy 30 pkt 
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W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi wynikami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie 
podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do niższego wyniku. 

Udzielenie gwarancji niższej niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, a podanie udzielonej 
gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy spowoduje przyjęcie do oceny oferty okresu 60 miesięcy. 
 

c) Termin płatności – waga: 10% 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „termin płatności” w następujący sposób: 
- termin płatności 21 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego – 5 pkt, 
- termin płatności od 22 do 26 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego – 7,5 pkt,  
- termin płatności od 27 do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego – 10 pkt.  
 
UWAGA: Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 30 dni 
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
 
Jeżeli Wykonawca nie poda terminu płatności w formularzu ofertowym lub poda termin krótszy 
niż 21 dni lub dłuższy niż 30 dni, Zamawiający zarówno dla obliczenia punktów jak i przyszłej 
umowy przyjmie minimalny termin płatności 21 dni. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 
w kryterium „termin płatności” wynosi 10 pkt. 

 

5. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej Oferty, za każde kryterium. Ocenę końcową  
Oferty  stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej.  

 

6. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

 

XV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom uPzp, 

2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 

3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści 
przewidzianej w art. 92 ust. 1 uPzp. 

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 
uPzp. 

4.  W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów 
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 uPzp) przed 
podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić 
umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

 5.1 kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w 
budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych 
osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 
roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1117 z późn. zm.). 

 5.2 kosztorys uproszczony (w wersji papierowej), który służył wykonawcy do wyliczenia 
ceny oferty lub wyceny robót. Będzie on stanowił załącznik do umowy.  

6.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 uPzp. 

 

7.  Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej 
ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

8.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania 
ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 
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9.  Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia. 

 

XVI. WZÓR UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa 
warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 
wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy 
w szczególności zapisów o których mowa w § 17 Wzoru umowy. 

3. Zmiany niniejszej umowy  mogą być dokonywane  w granicach określonych w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4.   Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej 

wskazanym zakresie: 

a)  zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, 

b)  zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia 

robót, 

c)  Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu 

przedmiotowego zamówienia w wypadku: 

- wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze wzglądu na ich zbyteczność 

spowodowaną błędem projektowym, 

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania 

realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót 

wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych lub 

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu 

ilościowego lub rzeczowego wymaganych robót, jeśli ich nie objęcie jest spowodowane 

błędem projektowym, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji 

zamówienia,  

 d) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy w szczególności  

   w przypadku: 

 -  wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy  błędów projektowych), 

- wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji 

projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń 

wymagających przebudowy, a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w 

okresie powyżej 14 dni, 

- wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako 

opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzonych zaświadczeniem 

(stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu,  

- występowanie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur powietrza poniżej -5°C (minus 

pięć) liczonych jako średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00 

i 18:00, poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez właściwego 

inspektora nadzoru, uniemożliwiające realizację robót w przyjętej technologii,  

- odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, 

których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w 

okresie powyżej 7 dni, 

- zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, 

niemożliwym do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia 

w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: 

pożar, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, strajki, zamieszki, wojnę, 

- Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego, 

- rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 

Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych 

przepisów odrębnych, 

- udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia 

uzupełniającego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że 

Wykonawca wykaże: 
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a) iż udzielenie zamówienia uzupełniającego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia 

podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin 

realizacji zamówienia podstawowego oraz 

b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia 

uzupełniającego lub części zamówienia uzupełniającego pozostającego w funkcjonalnym 

technicznie związku z realizacją zamówienia podstawowego. 

  

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, które ma służyć 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń   
z tytułu rękojmi za wady. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 
 formach: 
a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. 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. 
 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:  Gmina Sulików, nr 
rachunku w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w Sulikowie 47 8392 0004 
0000 0101 2000 0090 - „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Przebudowa dróg 
zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka (zadanie rekultywacyjne – droga 
dojazdowa do gruntów rolnych) – oraz dokładnej nazwy i adresu firmy. Zamawiający 
przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym, a następnie zwraca                  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek 
banku Wykonawcy. 

 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna należy złożyć pracownikowi 

merytorycznemu najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie oryginału. Beneficjentem 
wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Gmina Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. 
Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej                                       
i bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie 
Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie. Zaleca się, 
aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przesłał Zamawiającemu wzór gwarancji/poręczenia 
na nr faxu  75 77 56 922 lub adres e-mail: ug@sulikow.pl, w celu ostatecznego ustalenia treści. 

 
5. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w projekcie umowy. 

 

 

XVIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 

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

ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, adres e-mail: ug@sulikow.pl, tel. 75 77 87 288/289.    
 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać               

z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@sulikow.pl;  

mailto:ug@sulikow.pl
mailto:iod@sulikow.pl
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IW-ZA.271.2.2020  
„Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I”  w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym w Radzimowie Górnym” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

 
*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa 
w Dziale VI uPzp. 

  
 


