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GMINA  DREZDENKO 

 

Znak sprawy: RI.271.1.38.2020                

 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA 

 

Dot. przetargu nieograniczonego:  

 

Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku 
 

 

Wstęp 

 

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) wraz z 

przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami związanymi z zamówieniami publicznymi.  Ilekroć w 

treści SIWZ jest mowa o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę PZP.  

 

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki włącznie ze 

wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie. 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1   66-530 Drezdenko 

Tel. 95 762 02 02,  fax. 95 762 02 20.  

Adres strony internetowej z której można pobrać SIWZ : www:bip.drezdenko.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku 
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1. Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane 

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Sienkiewicza w 

Drezdenku.  

3. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac objęty dokumentacją projektową, w tym: 

1) roboty branży drogowej, 

2) roboty branży sanitarnej,  

3) roboty branży elektrycznej, 

4) oczyszczenie, ułożenie na paletach i transport na teren PGKiM w Drezdenku kostki betonowej i 

krawężników pochodzących z rozbiórki, 

5) oczyszczenie i transport na teren PGKiM w Drezdenku kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki. 

4. Zakres zamówienia obejmuje również: 

1) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej  organizacji ruchu, 

2) wykonanie wszelkich czynności nałożonych załączonymi do dokumentacji technicznej decyzjami, 

uzgodnieniami itp. oraz prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami w nich określonymi,  

3) dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń 

robót budowlanych, 

4) przygotowanie i dostarczenie  protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie 

„papierowej” i elektronicznej, 

5) wykonanie map powykonawczych, 

6) wykonanie pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacja powykonawcza w 3 

egzemplarzach). 

5. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją techniczną: projekty wraz z rysunkami, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu.  

6. Powyższe dokumenty  stanowią załączniki do SIWZ. 

7. Zadanie będzie rozliczone w formie ryczałtu. Załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy 

od obliczenia ceny.  

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) dokumentacją techniczną, 

2) uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, 

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 

4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

9. Wykonawca  lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace budowlane (operatorzy maszyn, 

pracownicy fizyczni). 

10. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości 

w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
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11. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane 

i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

12. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez inspektora nadzoru w 

zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem 

materiałów, uzyskać od Inspektora Nadzoru, zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając 

dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 

13. Wykonawca zobowiązany jest: 

a. posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i 

powszechnego stosowania, 

b. do protokolarnego przejęcia terenu budowy oraz prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i 

umożliwienia dokonywania w nim zapisów inspektorowi nadzoru, 

c. do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP, 

d. do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

e. do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na odbiór. 

14. Wszelkie nazwy własne (jeśli zostały użyte w treści załączników do SIWZ tj. dokumentacji projektowej) 

należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. 

Wskazane przez projektantów w dokumentacji projektowej nazwy własne są wyłącznie przykładowe i służą 

jedynie określeniu klasy wymaganych materiałów oraz wzornictwa. 

15. Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy, oceny techniczne, aprobaty, 

specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych lub przepisy krajowe lub regionalne, mogą być 

stosowane równoważne, inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w 

porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 

16. Zamawiający przewiduje płatności częściowe pod warunkiem złożenia przed zawarciem umowy 

kosztorysu zawierającego stałe parametry robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Kosztorys nie będzie 

podstawą rozliczenia inwestycji będzie stanowił element pomocniczy do określenia wysokości płatności 

częściowych. Kosztorys służył będzie również do określenia maksymalnych wartości umów o 

podwykonawstwo, po przekroczeniu których Zamawiający zgłosi sprzeciw. Kosztorys musi uwzględniać  

szczegółowy, pełen zakres robót  przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia. Kosztorys podlega 

akceptacji zamawiającego.  

17. Dodatkowe informacje: 

a. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

b. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

c. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
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45.23.32.20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45.23.32.53 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45.31.61.10-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

4.Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia – do 09.07.2021r. 

 

5.Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu; 

zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy również na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj.. 

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

c. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

d. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP, chyba 

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – zamawiający  nie precyzuje warunku; 

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający  nie precyzuje warunku: 
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• zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże minimalny poziom zdolności tj. wykonał  należycie, w szczególności zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną 

robotę budowlaną, polegającą  na wykonaniu drogi o długości minimum 80 m  z  kostki brukowej. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

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. 

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy załączyć do oferty. 

6. 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 ust. 5. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6. Informacje o przewidywanych zamówieniach  

 

Zamawiający   nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6. 

  

7. Informacje o podwykonawcach 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu  z postępowania. 

4. Zamawiający informuje, że zgłosi sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo zgodnie z 

postanowieniami wzoru umowy. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załączniki nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt. 1. 

3. 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 pkt. 1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w punkcie poprzednim uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7. Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dokumentów:  

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

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w oświadczeń lub dokumentów jeżeli zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

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

w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz 
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

9. Zawartość oferty 

 

A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, 

B. aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, 

C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia  – w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, należy składać w formie 

pisemnej (oryginał)  lub w formie kopi poświadczonej  notarialnie, 

D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie  nie wynika 

wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z  dokumentów rejestracyjnych 

firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej 

(oryginał)  lub w formie kopi poświadczonej  notarialnie, 

E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa  dla 

osoby/osób   podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał)  lub w 

formie kopi poświadczonej  notarialnie, 

F. dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopię dowodu    

wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty). 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, dokumentów także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 

i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko; 

faksem na numer 95 762 02 20, pocztą e-mail na adres przetargi@drezdenko.pl. 

Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem, poczta e-mail to każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Osoba do kontaktu w sprawie  przedmiotu zamówienia  oraz procedury przetargowej  - Tomasz Fiedler  

e-mail: przetargi@drezdenko.pl 

 

11. Wymaganie dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące 

pięćset  zł 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

a. pieniądzu; 

mailto:przetargi@drezdenko.pl
mailto:przetargi@drezdenko.pl
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b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 

numer rachunku bankowego: 61 8362 0005 0000 0114 2000 0040.  Wadium uważa się za wniesione, 

jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu  

składania ofert. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a  i 2 ustawy PZP. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 

ust. 4a lub ust. 5 ustawy PZP. 

 

12. Termin zawiązania ofertą 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

13. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Ofertę można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

4. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Oferta musi być napisana 

czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą techniką. 

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 
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6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym  przez wykonawcę.  

7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na 

identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Zaleca się aby 

wszystkie wypełnione strony oferty były  kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę 

upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty. 

8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty w sposób wskazany powyżej. W przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględniane. 

9. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym podwójnym opakowaniu. Opakowanie 

zewnętrzne należy opisać następująco: 

 

Gmina Drezdenko,  ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko 

Oferta w postępowaniu na: przetarg nieograniczony pn.  

Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku 

Nie otwierać przed dniem 11.01.2021 r. godz. 11:00 

 

Opakowanie wewnętrzne należy opisać następująco: 

Nazwa i adres wykonawcy oraz numery kontaktowe telefonu i faksu. 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Drezdenku ul. Warszawska 1   66-530 

Drezdenko Punkt Obsługi Klienta (parter) w terminie do 11.01.2021 do godz. 09:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Drezdenku ul. Warszawska 1 w pokoju nr 208 

dnia 11.01.2021 o godz. 11:00 

3. W związku ograniczeniami jakie zostały wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa zamawiający 

przeprowadzi 11.01.2021 o godz. 11:00 transmisję online z otwarcia ofert na stronie internetowej 

youtube, nazwa kanału: Przetargi Gmina Drezdenko 

https://www.youtube.com/channel/UCzbIgj8vclI4lWtngjMjKaQ?view_as=subscriber  

 

15. Opis sposobu obliczania ceny 

 

Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 

wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ. 

https://www.youtube.com/channel/UCzbIgj8vclI4lWtngjMjKaQ?view_as=subscriber
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Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zakresu i wymagań przedstawionych w SIWZ. Ostatecznie wyliczona 

cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.  

 

Waluta Zamówienia – złoty polski. 

Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotych polskich). 

 

Jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

 

Rozliczenie zadania nastąpi ryczałtowo.  

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert. 

Kryteriami  oceny ofert są: 

a) cena (wartość brutto oferty) (waga 60%)  

liczona wg wzoru cena najniższej oferty / cena rozpatrywanej oferty x 60 

b) okres gwarancji i rękojmi za wady (waga 40%) nie krótszy niż 3 lata, nie dłuży niż 5 lat  

liczony według wzoru:  

a. 3 lata gwarancji i rękojmi za wady  0 pkt, 

b. 4 lata gwarancji i rękojmi za wady 20 pkt, 

c. 5 lat gwarancji i rękojmi za wady 40 pkt. 

 

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia  minimum 3 lata gwarancji i rękojmi za wady.  

W przypadku niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie zamawiający przyjmie, że wykonawca 

oferuje 3 lata gwarancji i rękojmi za wady i oferta tym samym otrzyma 0 (zero) pkt. za to kryterium.  

Należy zaoferować okres gwarancji i rękojmi za wady w pełnych latach.  

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi za wady w niepełnych latach do obliczenia punktacji 

okres zostanie zaokrąglony w dół do pełnych lat.  

Suma punktów w kryterium cena i okres gwarancji i rękojmi za wady będzie stanowić całkowitą liczbę punktów 

jaką otrzyma dana oferta. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.   
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17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia oraz umieści informację na stronie internetowej.  

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 

ustawy PZP. 

3. W przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zlecić część robót podwykonawcom lub otrzymać 

płatności częściowe zobowiązany będzie przed zawarciem umowy złożyć kosztorys zawierający stałe 

parametry robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Kosztorys nie będzie podstawą rozliczenia inwestycji 

będzie stanowił element pomocniczy do określenia wysokości płatności częściowych. Kosztorys służył 

będzie również do określenia maksymalnych wartości umów o podwykonawstwo, po przekroczeniu 

których Zamawiający zgłosi sprzeciw. Kosztorys musi uwzględniać  szczegółowy, pełen zakres robót  

przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia. Kosztorys podlega akceptacji zamawiającego. 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "Zabezpieczeniem".  

2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % całkowitej ceny podanej w 

ofercie. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, numer rachunku bankowego: 61 8362 0005 0000 0114 2000 0040. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
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8. Zamawiający zwraca 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz z 

treści  gwarancji / poręczenia musi wynikać jednoznacznie zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do 

zapłaty  w terminie maksymalnie 30 dni do wysokości określonej w gwarancji / poręczeniu kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem bądź nienależytym  wykonaniem umowy. 

10. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wzór gwarancji / poręczenia Zamawiającemu do 

akceptacji. 

11. Gwarancja / poręczenie musi obejmować okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady. 

 

19. Warunki umowy 

 

Warunki umowy są zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z postanowieniami §10 wzoru umowy. 

 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzieleniu zamówienia 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  Dział VI 

Środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy. 

 

21. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drezdenko siedziba Urząd Miejski w 

Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Drezdenko jest Pani Krystyna Górzna, kontakt: adres 

e-mail um@drezdenko.pl , telefon 95 762 02 02; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.38.2020  nazwa postępowania: 

Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

mailto:um@drezdenko.pl
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▪ 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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: 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. 

 

Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i 

przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w 

ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy. 

 

Wszystkie formularze wymagane przez zamawiającego stanowią integralną część oferty. 

 

17.12.2020r.            

  Zastępca Burmistrza 

  Mateusz Grzymałowski 




