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Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Solec Kujawski 

Gmina Rewal 

reprezentowana przez Wójta Roberta Skraburskiego 

ul. Mickiewicza 19  

kod pocztowy 72-344  

tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029 

http://www.rewal.pl          

e-mail: ug@rewal.pl 

2. Terminologia przyjęta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 

a) Ilekroć będzie mowa o „ustawie Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o 

której mowa w Rozdziale 2, 
b) Ilekroć użyty zostanie skrót „SIWZ", należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, 

c) Ilekroć użyty zostanie skrót „OPZ", należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia, 

d) Ilekroć zastosowane zostanie pojęcie „Wykonawca", należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający  
dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części 

zamówienia. 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych. 
5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej' 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, jeżeli 

zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 

7. Informacje dodatkowe. 

7.1 Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
7.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej. 

7.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7.4 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

8. Informacje dotyczące wykonania części zamówienia przez podwykonawców: 

8.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem pkt. 8.2. 
8.2 Jeżeli Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie zamówienia, to jest obowiązany wskazać w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 
8.3 Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie (art.474 

K.c). 
 

Rozdział II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp" i wydanych do niej przepisów 
wykonawczych oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

380), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
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Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg 

gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Rewal, w technologiach określonych w trzech poniższych 

zadaniach (częściach). 

2. Znak sprawy: OrA.271.02.2017.TB . 

3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg. 

 
4. CZĘŚĆ I  (Zadanie nr 1) 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych mieszankami mineralno -bitumicznymi 
przy użyciu recyklera (dotyczy nawierzchni bitumicznych). 
 
W zakres zadania 1 wchodzi: 

 Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac;  

 Pionowe obcięcie krawędzi (piła do cięcia asfaltu) uszkodzenia na głębokość umożliwiającą 

wyrównanie jego dna 

 Usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu  powietrzno-suchego, w razie 

potrzeby osuszenie palnikiem gazowym; 

 Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i 

pyłu;     

 Spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w 

ilości 0,5 l/m2; 

 Wypełnienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonaną mieszanką mineralno -             

bitumiczną z recyklera, z nadmiarem na zagęszczenie.  W składzie mieszanki masy mineralno -

bitumicznej należy uwzględnić odzysk destruktu  oraz kory asfaltowej w ilościach 30% objętości 

masy; 

 Wyprofilowanie masy oraz zagęszczenie jej przy użyciu sprzętu mechanicznego w postaci płyty 

wibracyjnej. 

Wymagania sprzętowe: 
- recykler 
- sprężarka powietrzna 
-skrapiarka 
- palnik gazowy 
- płyta wibracyjna 
-przecinarka z diamentową tarczą do przecinania uszkodzonych warstw nawierzchni  
 
5. CZĘŚĆ II  (Zadanie nr 2) 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych innych niż określone w zadaniu nr 1,  
oraz chodników, zjazdów,  placów, parkingów z zastosowaniem identycznych materiałów z których są 
wykonane. 
 
W zakres zadania 2 wchodzi: 

 Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac;  
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 Likwidacja deformacji powstałych na skutek eksploatacji poprzez rozebranie istniejąc ej 

nawierzchni oraz ponowne jej ułożenie na uprzednio wykonanej podbudowie oraz podsypce 

piaskowej lub cementowo-piaskowej (w zależności od rodzaju konstrukcji występującej w miejscu 

wykonywanej naprawy) z dowiązaniem do istniejących spadków poprzecznych i  podłużnych;  

 Wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowej, kostki 

kamiennej, płyt chodnikowych, płyt ażurowych z zastosowaniem tożsamych materiałów pod 

względem kolorystycznym i geometrycznym z występującymi w miejscu wykonywanej naprawy z 

dowiązaniem do istniejących spadków poprzecznych i podłużnych;  

 Zaspoinowanie  piaskiem  nawierzchni w miejscach wykonywanej naprawy;  

 Wymiana bądź ponowne ułożenie uszkodzonych lub wadliwie posadowionych krawężników wraz z 

wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C12/15, oraz obrzeży chodnikowych.  

 
Wymagania sprzętowe: 
- płyta wibracyjna  
- poziomica,  
- sprzęt do rozbierania uszkodzonej nawierzchni jak np. łopatki do czyszczenia spoin, młotków  
   brukarskich, haków do wyciągania uszkodzonych płyt lub kostek betonowych  
- ubijaki ręczne 
- betoniarka do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej 
 
 
6. CZEŚĆ III (Zadanie nr 3) 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych nieulepszonych oraz gruntowych z zastosowaniem  
kruszywa łamanego  
W zakres zadania 3 wchodzi: 
 

 Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac;  

 Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z błota;   

 Wycięcie uszkodzonych miejsc oskardem na głębokość nie mniejszą niż głębokość wyboju i nadanie 

im kształtu prostokątów o bokach równoległych i prostopadłych do osi drogi (boczne ścianki łaty 

należy wyciąć pionowo); 

 Wypełnienie wyboju mieszanką optymalną kruszyw naturalnych frakcji 0÷31,5 [mm], z nadmiarem 

na zagęszczenie; 

 Wyprofilowanie oraz zagęszczenie naprawianego wyboju przy użyciu sprzętu mechanicznego w 

postaci płyty wibracyjnej o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2;  

 Pokrycie naprawianego wyboju miałem kamiennym lub mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0 

÷ 4 [mm]. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość usuwania kolein, zagłębień i wybojów przy użyciu równiarki.  

Wymagania sprzętowe: 
- spycharka kołowa (ewentualnie równiarka) 
- przewoźne zbiorniki na wodę wyposażone w urządzenia do jej rozpryskiwania  
- płytowa zagęszczarka wibracyjna 
- ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych jak łopaty, oskardy, ubijaki ręczne itp.  
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wzór tabeli nr 1 

                                             

 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót, do pracowania i uzgodnienia z organem 
zarządzającym ruchem uproszczonego projektu zmian w organizacji ruchu o którym mowa w  
§ 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych 
Warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., 
nr 177, poz. 1729). 

 

7. Dokumentacja przetargowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej www.bip.rewal.pl w zakładce Zamówienia Publiczne. 

8. Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę: 
 

Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, 

jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1076 r.-Kodeks pracy (dalej KP, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz 1502. ze zm.) na podstawie umów o pracę 

na czas określony lub nieokreślony lub o zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów 

dopuszcza Kodeks pracy, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony 

w art. 22 §1 KP. 

9. Na wykonany przedmiot zamówienia ( w każdej części zamówienia) Wykonawca udzieli, obowiązkowo, sześć 

miesięcy gwarancji – zgodnie z kartą gwarancyjną. 

 
Rozdział IV TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2020 r. 

 

 
Zestawienie wykonanych remontów cząstkowych na zadaniu nr ……  

 

 
Lp. 

 
Data 

wykonania 
remontu 

 
Miejscowoś

ć 

 
Nazwa 

ulicy 

Wymiary wyremontowanej 
powierzchni 

 
Powierzchnia 

[m2] 

 
Uwagi 

Długość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

        

        

        

        

        

                                                                                                                    Σ = …… [m2] 

Rozdział V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 

ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej SIWZ, zawarte w pkt. 2 poniżej. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

2.1 Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

 Wykonawca musi złożyć wykaz 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 - wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, z minimum dwuletnim 

doświadczeniem zawodowym . 

 Wykonawca musi dysponować sprzętem wskazanym w Wymaganiach sprzętowych – osobno 

dla każdej części zamówienia (pkt 4, 5 i 6 SIWZ). 

2.1.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Sposób dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000 złotych (osobno dla każdej części zamówienia). W 

przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania polisy na kwotę nie niższą niż 100.000 zł w przypadku składania oferty na dwie części 

zamówienia i 150.000 zł w przypadku składania oferty na trzy części zamówienia. 

2.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia", 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę. 

2.3 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 

2.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust.2 ustawy Pzp). 

2.5 Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp. 

2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w pkt. 2.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 2.1 SIWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 



8 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Nr sprawy: OrA.271.02.2017.TB 

3.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem 

nieważności (art. 99 § 2 K.C.) swojego przedstawiciela jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie 

musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich 

Wykonawców. Z pełnomocnictwa jw. wynikać musi wprost, że zostało ono udzielone przez wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednemu z nich lub innej osobie - do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 3.1. 
3.3 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana Zamawiający przed 

zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców, a także stosownych pełnomocnictw. 

3.4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 

przedstawiciel pozostałych. 

4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) lub art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP 
1. Wraz z ofertą, sporządzoną na formularzu ofertowym, wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę, 

przygotowanym zgodnie ze wzorem (zał. nr 1 do SIWZ), należy złożyć oświadczenia, w celu wstępnego 

potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (należy złożyć w 

oryginale wraz z ofertą): 
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy 

Pzp, aktualne na dzień składania ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

1.2 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, 

aktualne na dzień składania ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 
1.3 zgodnie z art. 25a ust. 6, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej 

Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt.1.1 i 1.2, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

1.4 zgodnie z art.25 a ust.3 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2, podając ich pełną nazwę; 

1.5  zgodnie z art.25 a ust.5 ustawy Pzp, zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt. 1.2, podając ich pełną nazwę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 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. 

1.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13-14 oraz pkt.16-20 

ustawy lub art. 24 ust.5 pkt 4 może, zgodnie z art. 24 ust.8 ustawy, przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 
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2. Wykonawca, zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu dokumenty 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp: 

2.1 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Przedmiotowe oświadczanie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez zamawiającego w Rozdz. V pkt.2.1 SIWZ oraz 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 

3.1 dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego; 

3.2 wykaz osób (na załączniku nr 7), 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 - wykonawca musi dysponować 

co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, 

z minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym . 

4. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień, sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, podane w walutach obcych, 
Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o 

niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w Rozdz. V SIWZ jeżeli wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. V SIWZ, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

7.2 Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej 

stronie. Poświadczenia 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. Wyjątek stanowią kopia 

pełnomocnictwa, która powinna być uwierzytelniona notarialnie. 

7.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wtedy, 

gdy złożone kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości. 

7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 



10 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Nr sprawy: OrA.271.02.2017.TB 

 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. Do porozumiewania się z Wykonawcą upoważniony jest: 

2.1 Tomasz Bartkowski – kontakt wyłącznie pisemny lub pocztą elektroniczną (na adres zp@rewal.pl) 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej 

stronie internetowej. 
ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłużej jednak niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zamkniętym 

opakowaniu (kopercie) opieczętowanym pieczątką firmową zaadresowaną: Urząd Gminy, ul. 

Mickiewicza 19  72-344 Rewal , opisaną w następujący sposób: 

Oferta na 

„Wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal – Część nr ….. ." 
Nie otwierać przed 23 marca 2017 r. godz. 1010 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. W przypadku braku w/w 

informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. 
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 

pocztą lub pocztą kurierską - za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ   

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ  

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI  
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2. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. 

3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu wg wzoru (zał. nr 1 do SIWZ). 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, ostemplowana pieczęcią firmową 

oraz podpisana i opieczętowane pieczęcią imienną przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie 

oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów dołączonych do oferty przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie dokumenty oferty powinny być ponumerowane i złożone wewnątrz opakowania (koperty). 

7. Oferta powinna być złożona w teczce, zszyta lub zbindowana, lub przygotowana w inny sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty - jej zdekompletowanie. 

8. Opakowanie (koperta) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed uszkodzeniem oferty przed 

otwarciem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

9. Za poprawne podpisanie dokumentów Zamawiający uzna, jeżeli podpis będzie dokonany czytelnie 

imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej lub na pieczęci imiennej będzie złożona parafa. 

10. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby 

właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna bądź budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być przekreślone i wpisane na nowo oraz podpisane przez osobę 
uprawnioną. 

13. Wykonawca może wprowadzać zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonych już ofert, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta, tj. w opakowaniu (kopercie) odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA". Opakowania (koperty) 
oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty; 

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z oznakowaniem 
„WYCOFANIE" 

15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16.Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 

17.Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 

r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA". Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać: 

do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie  Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. nr 6 

(sekretariat). 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się:  
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 w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 10:10 w Urzędzie  Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, sala 

konferencyjna Rady Gminy. 

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty 

decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ryczałtową w każdej części zamówienia (za 1 m2 

wykonanego zadania) i nie może jej zmieniać. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Ceny wymienione 

przez oferenta nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ustaloną cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.. 

5. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się: 

5.1. z projektem umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, 

5.2. z planem rozmieszczenia dróg podlegających przedmiotowi zamówienia na terenie gminy Rewal - do wglądu 

w siedzibie Zamawiającego:  pokój nr 5 

6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a także koszty wszystkich robót, 

bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności: koszty organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót, koszty transportu materiałów na miejsce uszkodzeń nawierzchni dróg, koszty 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności 

cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 

wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami naprawczymi, a w tym z ruchem pojazdów 

mechanicznych, koszty dowozu sprzętu specjalistycznego na miejsce wykonywanych prac oraz innych 

zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie 

odrębnych przepisów prawa nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania 

ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny 

podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów, w 

szczególności art. 2 pkt 1 ustawy "Prawo zamówień publicznych", mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2004r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności 

ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Nie prowadzi się 

negocjacji w sprawie ceny. 

 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : 
 

 cena oferty  - 60 pkt. 

 okres gwarancji  - 40 pkt. 
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad : 
Kryteria ceny – wskaźnik C 

ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  
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                  Najniższa  oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert           
C =                               Wartość badanej oferty                                                                x 60 
 
LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę (max – 60 pkt.)  
LP = C + G ( max 100 pkt) 
 
Kryteria gwarancja – wskaźnik G 
od 12 m-cy do 17 m-cy – 20 pkt 
18 m-cy  – 40 pkt  
 
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Punktacja w obu kryteriach zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem 

zasady zaokrągleń matematycznych. 

ROZDZIAŁ XIV TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 

1. Podczas otwarcia ofert, w obecności osób, które zechcą wziąć udział w otwarciu, Komisja przetargowa 
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacji dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) Firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie 

a) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

b) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
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- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 

90 ust. 1 ustawy Pzp. 

c) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

d) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą Pzp; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

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

konkurencji; 

d) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

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

lub niezaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

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

związania ofertą; 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium; 

j)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

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

       l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

ROZDZIAŁ XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w momencie, gdy jego wynik zostanie opublikowany na BIP Gminy Rewal. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru (punktacja ofert) 

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem 

wysłanym drogą elektroniczną (e-mail) o miejscu i terminie zawarcia umowy. W zawiadomieniu wysłanym do 

Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce 

złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5, oraz poinformuje o formalnościach związanych z 
podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później 

jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, to zgodnie z w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp , Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

6. Do zawartej umowy Wykonawca dołączy podpisaną Kartę gwarancyjną. 

ROZDZIAŁ XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Istotne dla stron postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 

5 do SIWZ. 
2. Wszelkie zapytania dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 

ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której 

jest On zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 

ust. 2 ustawy Pzp. 
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej 

czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

11. Wszelkie informacje przestawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone 

są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
ZAŁĄCZNIKI: 

 

Załącznik nr 1  Formularz Oferty 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z 

wymaganiami art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 4  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Załącznik nr 5  Projekt umowy 

Załącznik nr 6  Ogólne specyfikacje techniczne 

Załącznik nr 7  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

Załącznik nr 8  Karta gwarancyjna 


