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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 
 

  Zamieszczanie obowiązkowe 
 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

 Zamówienia publicznego            Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     

 Zawarcia umowy ramowej                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa:                        

                                                                              Gmina Pysznica 
 

Adres pocztowy:             

                                                                              37-403 Pysznica ul. Wolności 322 

 

Miejscowość:                   
                                        Pysznica 

Kod pocztowy:  
                          37-403 

Województwo: 
podkarpackie 
 

 

Tel.: +48158410004,   +48158410198   
 

Faks: +48158410017 

 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.pysznica.bip.gmina.pl 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   

 Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
 Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
 Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 101227R  
przy budynkach użyteczności publicznej w Pysznicy 

 
 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
3)   W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2 
 
 

 Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

II.1.3)  
 

   przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny   
 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1.    Na zakres zamówienia składają się:    
         

1) Zakres podstawowy: 
1/   Roboty pomiarowe 
      a)  Roboty pomiarowe – 0.269km 
 

2/   Roboty przygotowawcze   
a) Usunięcie ziemi urodzajnej – 402,50m2 
b) Roboty ziemne, wywóz humusu - 80,50m3 

 

3/   Podbudowa i nawierzchnia– ciąg drogowy 
a) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 1433,75m2 
b) Mechaniczne wykonanie na gł. 25cm koryta na poszerzeniach- 309,60m2. 
c) Roboty ziemne –wywóz gruntu z korytowania – 77.40m3 
d) Mechaniczne profilowanie koryta – 309,60m2 
e) Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach w-wa dolna -309,00m2 
f) Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach w-wa górna -309,00m2 
g) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 82,19 ton 
h) Nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4cm- 1643,75m2 
i) Skropienie warstwy wiążącej bitumem – 1643,75m2 
j) Nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4cm- 1643,75m2 
k) Ściek z klinkieru z trzech rzędów – 93,50mb 
l) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów kanalizacji sanitarnej – 4szt 
m) Regulacja pionowa studni na pierścieniach stalowych 60cm - 2szt 

 

4/   Chodniki (przy drodze) 
a) Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 25cm - 369,50m2 
b) Wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża- 369,50m2 
c) Ustawienie krawężników 15x30 na ławie z oporem – 301mb  
d) Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 157,00mb 
e) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm – 322,00m2 
f) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm  – 322,00m2 
g) Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm- 279,80m2  
h) Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm - 32,20m2  
i) Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na zjazdach - 20,00m2  
j) Dowóz mieszanki 0-31.5 na uzupełnienie opaski chodnika -17,50m3 
k) Plantowanie opasek ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie – 87,50m2 

 
5/  Roboty wykończeniowe 

a) Roboty ziemne dowóz humusu – 42,75m3 
b) Plantowanie ręcznie gruntu rodzimego  – 285,00m2 
c) Obsianie trawą ziemi urodzajnej – 285,00m2 

 

6/    Oznakowanie pionowe 
       a)  Montaż znaków informacyjnych i ostrzegawczych - 13szt  
 

7/   Oznakowanie poziome 
      a)   Malowanie linii farbą chlorokauczukową grubowarstwową – 54,82m2 
 

2) Zakres pozostały: 
 

1/   Roboty rozbiórkowe 
a) Rozebranie ogrodzeń z siatki – 128,00mb 
b) Rozebranie podmurówki betonowej – 128,00mb 
c) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 31,05m2 
d) Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej – 56,00m2 
e) Wywóz gruzu z terenu rozbiórki- 18,40m3 
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2/   Roboty przygotowawcze   
      a)  Mechaniczne karczowanie  pni – 6 szt 
 

3/   Podbudowa i nawierzchnia– ciąg drogowy 
a) Mechaniczne wykonanie na gł. 25cm koryta na poszerzeniach- 110.00m2. 
b) Roboty ziemne –wywóz gruntu z korytowania – 27.50m3 
c) Mechaniczne profilowanie koryta – 110.00m2 
d) Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach w-wa dolna -110,00m2 
e) Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach w-wa górna -110,00m2 
f) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 5.50 ton 
g) Nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4cm- 110.00m2 
h) Skropienie warstwy wiążącej bitumem – 110.00m2 
i) Nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4cm- 110.00m2 

 

   4/   Chodnik (przy parkingu) 
a) Mechaniczne profilowanie zagęszczenie podłoża – 87,40m2 
b) Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 82,00mb 
c) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm – 76,00m2 
d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm  – 76,00m2 
e) Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm- 76,00m2  

 

    5/    Stanowiska postojowe 
a) Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 25cm – 142,08m2 
b) Roboty ziemne wywóz ziemi z korytowania- 35,52m3 
c) Mechaniczne profilowanie zagęszczenie podłoża – 142,08m2 
d) Ustawienie krawężników 15x30 na ławie z oporem – 76,00mb  
e) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm – 148,10m2 
f) Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15cm – 148,10m2 
g) Murek z cegły klinkierowej – 13,00mb 
h) Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm przed wejściem do budynku UG – 34,05m2  
i) Nawierzchnia z płyt wielootworowych- płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 – 142,08m2 
j) Oznaczenie stanowisk postojowych z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm – 6,02m2 

 

        3.   Lokalizacja robót:   
              gmina Pysznica – miejscowość Pysznica - działki nr ewidencyjne 1926, 3090,1927/2. 
 

4.  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.  
 

5. 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 jednolity tekst).   
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.  
 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 

    6.1. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej 
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. 
 

6.2. 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.  
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub 
pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.  
 

7. 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.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie   
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
 

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
 

Słownik główny 
 

Główny przedmiot 
 

45.22.33.00–9   
 

Dodatkowe przedmioty 
 

 

45.23.32.20–7   
 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak     liczba części:        1)        nie  

 

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie  

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2) 

Okres w miesiącach: � �     lub    dniach: � � � �    lub   

data rozpoczęcia:        (dd/mm/rrrr)    lub  zakończenia:     30/09/2016 (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

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 06 lipca 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.271.4.2016. 

      Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich 
dokumentów musi być Zamawiający.  
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      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 
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 06 lipca 2016 r. 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.  
 

 

 
III. 2) ZALICZKI 
 
 

  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia         
 
 
 

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania         
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych wymogów . 

       

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi  
o nawierzchni asfaltowej i wartości brutto co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),                       
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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.  
W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy 
dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
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III.3.3) Potencjał techniczny  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych wymogów . 

 
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z uprawnieniami                  
i kwalifikacjami tj.: kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                     
w budownictwie w specjalności drogowej. 
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).  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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.  
 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych wymogów . 

 
 

 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                    
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY  
 
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
 

�   potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
 

  wykaz robót budowlanych wykonanych  w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz  
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
 

�   określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 
poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie; 
_________________________________________________________________________________________ 
 

�  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 

�   określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 
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poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie; 
_________________________________________________________________________________________ 
 

�  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie  dysponowania tymi zasobami;  
 

�   opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw 
lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub 
które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; 

�   oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych 
oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie; 
 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
  

�   sprawozdanie finansowe w całości  �  / w części � , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a 
w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 � / 2 �  / 1 �  lata/ rok 
obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 
  

�   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  
 

�  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa            
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca; 
 

�   sprawozdanie finansowe w całości  �  / w części � , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,                         
a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 � / 2 �  / 1 �  lata/ rok 
obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 
 

�   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 

�    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
 

�   inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:  
 

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
 

  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia         
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 

   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

�   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
�  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   
w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

�  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   
w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:  
 

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
 

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie             
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

�   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

 

III.4.3.2)  

�   zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 
 

�  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 

III.4.4.  
  

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM  
 
 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:  
 

�     próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

�    zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

�   zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy                 
z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na 
odpowiednich normach europejskich; 

�   zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy                       
z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania 
środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania 
środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty 
działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi 
certyfikacji; 

�  inne dokumenty______________________________________________________________________________ 

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
 

Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć: 
1) formularz oferty wg. wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załączonym kosztorysem ofertowym; 
2) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca wg. wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ 
(jeżeli dotyczy);  
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy).; 
4) oparafowany wzór umowy wg - załącznik nr 8 do SIWZ; 
5) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;  
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                       
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

 

 
III.7)  
 

  ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad    
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy                         
o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania       
w tych państwach.  

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony                    Przetarg ograniczony       
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Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna       

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców � � �  
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu          
o zamówieniu 
                                                                                              
                                                                                            
 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert3) 

 

Najniższa cena                                                                                                                   

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia       

Kryteria 

1. Cena  

2. Długość okresu gwarancji jakości 
 
 

Znaczenie4) 

95 % 

  5 % 

IV.2.2)  
    

   przeprowadzono aukcję elektroniczną  
            

           adres strony, na której będzie prowadzona:                                                                            

  
 

IV. 3) ZMIANA UMOWY  

 

   przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy 

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 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 
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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  
     a) 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 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. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  

dotyczy):            www.pysznica.bip.gmina.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322,  I piętro pok. nr 20. 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna. 

 

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 

dotyczy): 
                                                                                                

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

                                                                                                
 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

 
Data:      06/07/2016     (dd/mm/rrrr)               godzina:  10:00 
Miejsce:            
                         Urząd Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322,  I piętro pok. nr 24 (sekretariat). 
 

IV.4.5) Termin związania ofertą 

Do: � � /� � /� � � �  (dd/mm/rrrr) 

lub  

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

 

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 
(jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

 

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

 

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 
(jeżeli dotyczy): 
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IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): 

Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Licytacja wieloetapowa    

 

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

   wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,  zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu                         

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

Data:  � � /� � /� � � �    (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       

Miejsce:                                                                                  

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

 
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 

                                                                                      

 

                                                                                      
 

 

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): 

                                                                                      

 

 

 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  
(jeżeli dotyczy): 
 

 

1. Publikacja zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpiła w dniu 22.06.2016 r.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 

prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN). 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części – 

w związku z tym oferta musi obejmować całość  przedmiotu zamówienia. 
5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.       
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty                        

z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się 
zastosowania dialogu technicznego ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.  
10. Zamawiający nie przewiduje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których 

mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp.  
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  
12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 
13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski.  
14. Postanowienia w zakresie umów o podwykonawstwo zawarte zostały w § 6 wzoru umowy – załącznik nr 8 do 

SIWZ. 
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ZAŁĄCZNIK I  

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ nr    ���               NAZWA                                                                    

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

                                                                                                

                                                                                                

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot � � .� � .� � .� � -�  

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

� � .� � .� � .� � -�  

� � .� � .� � .� � -�  

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach: � �     lub    dniach: � � � �  

lub  

data rozpoczęcia:  � � /� � /� � � �  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  � � /� � /� � � �  (dd/mm/rrrr) 

4) KRYTERIA OCENY OFERT1) 

Najniższa cena                                                          

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria 

1. CENA  

2.                                     

3.                                     

4.                                     

Znaczenie2) 

      

      

      

      

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 

1)  Można nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
2)  W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie 

postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego. 




