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Ogłoszenie nr 300282 - 2016 z dnia 2016-08-04 r.  
 

Pysznica: Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica: 1. droga dz. nr ewid. 2746 w km 0+035 - 
0+355 w miejscowości Pysznica ul. Piaskowa 2. droga gminna nr 101235R – dz. nr ewid. 2814 ul. 

Sportowa w miejscowości Pysznica od km 2+904 do km 2+981. 
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  tak  
 
Nazwa projektu lub programu Zamówienie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych   
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 
30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w 
%)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:: 
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pysznica, krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. 
ul. Wolności 322 pok. nr 24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, państwo , tel. 158 410 004, e-
mail , faks 158 410 017.  
adres strony internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl 
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 
pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod 
adresem (URL) tak  
www.pysznica.bip.gmina.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia   
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem   
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: tak  
Inny sposób:  
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Pod adres:  
Urząd Gminy Pysznica, 37-403 Pysznica ul. Wolności 322 - I piętro pok. nr 24 (sekretariat ) 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnodostępne   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy 
Pysznica: 1. droga dz. nr ewid. 2746 w km 0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica ul. Piaskowa 
2. droga gminna nr 101235R – dz. nr ewid. 2814 ul. Sportowa w miejscowości Pysznica od km 
2+904 do km 2+981.  
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Numer referencyjny: RI.I.271.7.2016 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny   
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  
 
II.3)  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Na zakres zamówienia składają się następujące roboty drogowe: Zadanie 1 - droga 
dz. nr ewid. 2746 w km 0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica ul. Piaskowa a) Mechaniczne 
wykonanie koryta na głębokość 15 cm - 217,15 m2 (poszerzenie), b) Wykonanie profilowania 
wraz z zagęszczeniem podłoża – 1274,25 m2, c) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 
tłuczniowej o grubości 15 cm po uwałowaniu - 217,15 m2 (poszerzenie), d) Wykonanie dolnej 
warstwy podbudowy tłuczniowej o grubości 15cm po uwałowaniu - 1274,25 m2, e) Wyrównanie 
podbudowy tłuczniowej klińcem kamiennym sortowanym o średniej grubości 7 cm po uwałowaniu 
- 1274,25m2 / 89,20 m3, f) Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-
żwirowej o grubości 6 cm po uwałowaniu - 974,25 m2, g) Skropienie bitumem warstwy wiążącej - 
974,25 m2, h) Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o 
grubości 4 cm po uwałowaniu - 974,25 m2, i) Dowóz mieszanki 0/31.5 mm na uzupełnienie 
poboczy – 48,00 m3, j) Plantowanie poboczy ręcznie wraz z mechanicznym zagęszczeniem /2 x 
0.50/ obustronnie - 320,00 m2. Zadanie 2 - droga gminna nr 101235R – dz. nr ewid. 2814 ul. 
Sportowa w miejscowości Pysznica od km 2+904 do km 2+981. a) Roboty pomiarowe – 0,397 km, 
b) Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 15cm - 115,50 m2 (poszerzenie), c) Wykonanie 
profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża - 346,50 m2, d) Wykonanie dolnej warstwy 
podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm po uwałowaniu - 115,50 m2 (poszerzenie), e) 
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm po uwałowaniu - 346,50 m2, 
f) Wyrównanie podbudowy tłuczniowej klińcem kamiennym sortowanym o średniej grubości 7 cm 
po uwałowaniu - 346,50 m2 / 24,26 m3, g) Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej 
grysowo-żwirowej o grubości 6 cm po uwałowaniu - 346,50 m2, h) Skropienie bitumem warstwy 
wiążącej - 346,50m2, i) Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-
żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu - 346,50 m2, j) Dowóz mieszanki 0/31.5 mm na 
uzupełnienie poboczy – 11,55 m3, k) Plantowanie poboczy ręcznie wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem /2 x 0.50/ obustronnie - 77,00 m2. 2. Lokalizacja robót: gmina Pysznica w 
miejscowościach: a) Pysznica ul. Piaskowa (działka nr ewidencyjny 2746) w km 0+035 - 0+355, b) 
Pysznica ul. Sportowa (działka nr ewidencyjny 2814) od km 2+904 do km 2+981. 3. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz 
wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają Dokumentacje 
projektowe, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót oraz Przedmiary robót 
załączone do niniejszej SIWZ – załącznik nr 10. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu 
polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 jednolity tekst ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r. 
poz. 380 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020). Wykonawca robót musi zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z prawem polskim,w szczególności z przepisami techniczno-
budowlanymi związanymi z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, przepisami dotyczącymi 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, 
materiałów stosowanych w budownictwie. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 5.1. W 
przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej 
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załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub 
pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wszystkie wskazane z nazwy 
materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako 
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały 
równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają 
parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą 
mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 5.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie 
czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac 
geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, 
utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
wykonania wszystkich robót oraz wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 6. Wartość szacunkowa 
niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 186 000 euro, czyli jest mniejsza od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45233223-8 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 10/10/2016 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, iż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane, których przedmiotem była 
budowa lub przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej i wartości brutto co najmniej 100 000,00 
PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu 
zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót i dowodów. b) 
dysponuje, co najmniej jedną osobą - Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej. 
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Uwaga: Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze 
zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2013 r. nr 243, poz. 1409 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( 
Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 
wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie 
analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  1. 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, 2. zaświadczenia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. 
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Dowody potwierdzające że roboty budowlane (wykazane w oświadczeniu) 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.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  1. Wypełniony i podpisany formularz „ Oferta Wykonawcy” (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 2. 
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest 
wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,  
Informacja na temat wadium  
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu 
składania ofert, tj. do dnia 22 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w 
jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na 
konto Zamawiającego); 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. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym 
mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej 
(przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany 
niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg 
Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 
1695 1311 0002, z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.7.2016. Wadium 
w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem 
takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej 
treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Za termin wniesienia 
wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, 
natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie 
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w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie 
Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia 22 sierpnia 2016 
roku do godz. 10:00. 7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8. Wykonawca, 
którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. 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. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający 
zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 12.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci 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. 13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku 
wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta 
zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 
46 ust. 4a ustawy Pzp.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych:  nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
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nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:   
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
Cena 60 
okres gwarancji jakości 20 
temin płatności 20 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli 
dotyczy) 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
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przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:   
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Informacje dodatkowe: 
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IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1/ Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2/ Dopuszczalne są 
następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia 
świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń; b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa; c) pojawienie się 
nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia; d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) 
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki 
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) 
urządzeń, instalacji lub obiektów; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2) 
zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami 
wymienionymi w ust. 2 pkt 1; 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 
pierwotnie terminie; c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego; d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie; 
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót; f) 
konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania; g) konieczności wykonania 
dodatkowych badań i ekspertyz; h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 
konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową; i) realizacji w drodze odrębnej umowy 
prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania 
prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy 
zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, 
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego 
wydłużenia); j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 
niewybuchów i niewypałów; k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody 
spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub 
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy; 4) powierzenie 
Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w 
pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu – i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część 
zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom; 5) zmiana przedstawicieli stron – 
kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru – w przypadku niemożności 
pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, 
zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i 
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zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 3/ Zmiany umowy 
przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt 1) – pod warunkiem 
nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod 
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, 
jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 2) ad pkt 2) lit.a) – w zakresie nie powodującym 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3) ad pkt 3): - lit. a) – 
w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz 
potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) – o czas trwania niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w 
prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) – o czas niezbędny do uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) – o 
czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4/ Wszelkie zmiany niniejszej 
umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE   
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22/08/2016 godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertypolski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 22/09/2016 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  


