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1.DANE ZAMAWIAJACEGO: 
 
Powiat Tomaszowski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim 
ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski 
NIP 921-198-38-72, Regon 950369149 
 
reprezentowany przez 
Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski 
Tel/fax. 084 664 22 73 
email: sekretariat@zdptomaszow.pl, zdptom@pro.onet.pl 
adres strony internetowej: www.zdptomaszow.pl oraz https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl 
 
2.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 
z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) zwaną dalej 
ustawą – Prawo zamówień publicznych.  
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
3.1. Nazwa zadania pn.:  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice”.  
KODY CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
3.2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczące 
przebudowy odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krynice. 
3.2.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę  
do wszystkich części. 
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice obejmuje: 
1) Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L tj.: 

a) I - odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 
0+000,00 do km 1+325,00 dł. 1,325 km, 

b) II - odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od 
km 0+000,00 do km 0+420,00 dł. 0,420 km, 

c) III - odcinki drogi powiatowej nr 3507L Źwiartów - Rachanie w miejscowości Źwiartów:  

- odcinek (III.I) od km 0+000,00 do km 0+025,00 dł. 0,025 km,  

- odcinek (III.II) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km,  

- odcinek (III.III) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km. 

Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 1,990 km. 

2) Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L tj.: 

a) Odcinek drogi powiatowej nr 3266L Polany –  Krynice w miejscowości Dąbrowa od km 0+000,00 do km 
0+909,00 dł. 0,909km. 

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3265L Boża Wola – Majdan Krynicki w miejscowości Polanówka od 
km 0+000,00 do km 0+254,00. 

Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 1,163 km. 

Wspólna długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych dla części nr 1 i części nr 2  wynosi 
3,153km. 
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3.2.2. Zmawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
Zamówienie dotyczy odcinka drogi nr 3266L Polany –  Krynice w miejscowości Polany od km 0+000,00 do 
km 0+857,00 długości 0,857km. Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym 
oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym 
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki 
mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie.  
3.3. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych określonych w ust. 3.2.1 dla 
poszczególnych części: 
1) Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L tj.: 
 
a) I - Odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 
0+000,00 do km 1+325,00 dł. 1,325 km . 
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 
warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  
 
b) II - Odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od 
km 0+000,00 do km 0+420,00 dł. 0,420 km, 
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, 
roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  
 
c) III - odcinki drogi powiatowej nr 3507L w miejscowości Źwiartów : 

 
- odcinek (III.I) od km 0+000,00 do km 0+025,00 dł. 0,025 km,  
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, 
roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  

 
- odcinek (III.II) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km,  
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót ziemnych  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 
warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  

 
- odcinek (III.III) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km 
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 
warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  
 
2) Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L tj.: 
a) Odcinek drogi powiatowej nr 3266L Polany –  Krynice w miejscowości Dąbrowa od km 0+000,00 do km 
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0+909,00 dł. 0,909km. 
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 
warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  
 
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3265L Boża Wola – Majdan Krynicki w miejscowości Polanówka od 
km 0+000,00 do km 0+254,00. 
Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni 
drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 
warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.  
Zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót oraz w dokumentacji technicznej. 
Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
3.4. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót 
budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, określonych  w ust 3.3 dla poszczególnych części 
przedmiotowego zamówienia. 
3.5. Zgodnie z   art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z 
późn. zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
Zatrudnienie w w/w warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę 
zawartej przez strony umowy(art. 22§11 Kodeksu pracy). 
Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków 
wykonywania pracy określonych w (art. 22§12 Kodeksu pracy). 
3.6. W związku z ust. 3.4 Zamawiający:  
1) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  
wymaga oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
 W/w oświadczenie wykonawca lub podwykonawca przedłoży zmawiającemu w terminie 5 dni od 
podpisania umowy. 
2) w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań uprawniony jest: 
a) w trakcie realizacji zamówienia do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w/w czynności w szczególności do:  
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
b) do nałożenia sankcji z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją 
przez Wykonawcę zamówienia - zgodnie § 8 ust. 7 przedmiotowej umowy. 
3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę umowy/umów o pracę osób 
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wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w  czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w szczególności1 bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  
Ponadto w przypadku nie przestrzegania w/w sposobu zatrudnienia, zwróci się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
3.7. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa 
pracy dotyczy zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców. 
3.8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji umowy i w jego okolicy w 
celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego 
postępowania przez Zamawiającego. 
3.9. Okres  rękojmi na wykonane roboty, stanowiące przedmiot zamówienia wynosi 5 lat i liczony jest od 
daty protokólarnego przekazania przez wykonawcę robót oraz przyjęcia przez zamawiającego jako 
należycie wykonanych robót. 
3.10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn zm.) – zwane dalej kc, ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) – zwane dalej ustawa Pzp  
 i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) - zwane dalej ustawa Prawo 
budowlane. 
 
4. TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana zgodnie z terminem zawartym w 
przedłożonej ofercie lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2017r - dotyczy części nr 1 i części nr 2. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, NIE PODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu. 
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.2.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku; 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a)  dla części nr 1 posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie i wykaże co najmniej 
jedno zadanie obejmujące: przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni 
mineralno-bitumicznej, o wartości wykonanych robót co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: 

                                                             
1  Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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sześćdziesiąt tysięcy złotych) z podaniem daty i wykonania roboty budowlanej oraz  podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane. 
b) dla części nr 2 posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie i wykaże co najmniej 
jedno zadanie obejmujące: przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni 
mineralno-bitumicznej, o wartości wykonanych robót co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych) z podaniem daty i wykonania roboty budowlanej oraz  podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane. 
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w 
postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut 
przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed 
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A”  
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje 
się, że co najmniej jeden z nich taki warunek musi wypełnić. 
5.2.2.Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 
5.3. Poleganie przez wykonawcę na  zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów. 

5.3.1. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.  

5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, 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 pkt 1) ustawy Pzp. 

5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty budowlane  lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

   5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 5.3.1 SIWZ. 
5.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.  
 
5A. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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5A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
5A.2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający  wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r. 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 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); 
5A.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
5A.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 
24 ust. 5 pkt 1)  ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
5A.5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5A.4 
SIWZ. 
5A.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 
6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wstępne oświadczenia aktualne na dzień składania 
ofert stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
1) nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp -  
oświadczenie Wykonawcy  dot. przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. -  
oświadczenie Wykonawcy  dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ. 
6.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej adres strony internetowej: 
www.zdptomaszow.pl oraz https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl  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 ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Przykładowa propozycja oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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6.3.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6.4. Zamawiający nie wymaga złożenia n/w dokumentów do oferty przez każdego Wykonawcę biorącego 
udział w niniejszym postępowaniu z uwagi na ust. 6.3 SIWZ. 
6.4.1. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny  ofert wezwie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
Wykonawcę,  którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza do przedłożenia w wyznaczonym 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:  
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: wykaz 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 (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 
2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przedkłada 
odpis 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 Pzp. 

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.4.1. pkt 2) SIWZ - składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.5.1. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.5 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

6.5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 
6.5 SIWZ  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 
6.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 z późn zm.). 
6.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

6.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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6.7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 
12 – 22 ustawy Pzp, oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp natomiast spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 5.2 SIWZ. 

6.7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 
1) Wstępne oświadczenia o spełnieniu warunków udziału, aktualne na dzień składania ofert – składa co 
najmniej jeden z nich lub wspólnie, 
2) Wstępne oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert – składa każdy z 
nich. 

6.7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności /braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  w ust. 6.2. SIWZ 
składa każdy z Wykonawców. 

6.7.5  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców i uznania oferty 
jako najkorzystniejszej są zobowiązani złożyć, na żądanie zamawiającego, dokumenty i oświadczenia, o 
których mowa w ust. 6.4.1 SIWZ przy czym: 
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 6.4.1 pkt 1) SIWZ składa odpowiednio wykonawca, 
który wykazuje spełnianie warunku w zakresie i na zasadach w ust 5.2.1 pkt 3) SIWZ 
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust 6.4.1 pkt 2) SIWZ składa każdy z nich. 
 6.8. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów. 

6.8.1. 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 we wstępnych 
oświadczeniach o których mowa w 6.1 SIWZ. 

6.8.2. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca ma obowiązek złożyć stosowną deklarację 
/zobowiązanie, które w swej treści zawierać będzie podmiot udostępniający zasoby i w jakim zakresie. 
Przykładowa propozycja oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

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

6.8.4. Na wezwanie Zamawiającego  wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp przedstawi w odniesieniu do tych pomiotów dokumenty 
wymienione w ust. 6.4.1. pkt 2) SIWZ. 
6.9. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 

6.9.1 Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp żąda aby 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 6.1 SIWZ.  

6.9.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.   Wykonawca, 
zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć  podwykonawcom. 
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6.9.3. W przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich w/w zmianach danych, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

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

6.9.5.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6.9.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6.9.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
6.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów ( art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 
6.11.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6.12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6.13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane, lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
6.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6.13 
SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
6.15. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 
6.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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6.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6.18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
6.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
 
7.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 
7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazania dokumentu, czy informacji przez 
Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę potwierdzenie wysłania faksem zawierające 
komunikat „ok” uważa się za doręczony prawidłowo. 
7.3. Wymagane jest przesłanie ofert  do udziału w tym postępowaniu zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020). Składanie ofert 
odbywa się wówczas za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
7.4. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach  merytorycznych 
dotyczących opisu przedmiotu zamówienia p. Mateusz Wiciejewski w sprawach dotyczących procedury 
przetargowej p. Agnieszka Ziober. 
 
8. WADIUM 
 
8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości w kwocie dla: 
1) części nr 1 wynosi 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
2 ) części nr 2 wynosi 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, wg uznania Wykonawcy: 
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 12 9101 0003 2020 0009 5514 0003 Bank Spółdzielczy w 
Lubaczowie z dopiskiem Nr sprawy: TN.3721.15.2017.AZ  
b. poręczeniach bankowych; 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d. gwarancjach bankowych; 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 z 
późn. zm.). 
8.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń  lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w w/w formie powinno być wystawione na 
Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
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Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i na pierwsze 
żądanie zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz  Zamawiającego kwoty wadium. 
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 
8.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany 
rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
8.5. Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych. 
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
9.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
9.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą, z 
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
9.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 9.2, nie powoduje utraty wadium. 
9.4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy  jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w niniejszej SIWZ – stanowi załącznik nr 2 SIWZ.  
10.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
10.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
10.5. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  
10.6. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” wraz z oświadczeniami i dokumentami. 
10.6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wstępne oświadczenia aktualne na dzień 
składania ofert tj.:  
 -  oświadczenie Wykonawcy  dot. przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 
-  oświadczenie Wykonawcy  dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ 
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10.6.3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz  należy 
załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie oraz zwrócenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
10.6.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnie ubiegających się wykonawców o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 
10.6.5. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert wezwie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
Wykonawcę,  którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza do przedłożenia w wyznaczonym 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu określone w ust.  6.4.1 SIWZ. 
10.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
10.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. 
10.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 
10.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 
uwzględnione. 
10.11.  Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 
10.12.  Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, powinny być trwale ze sobą 
połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie 
stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 
10.13.  Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku gdyby oferta, zawierała 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.  
10.14.  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie 
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 
Powiat Tomaszowski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim 

reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski 

oraz opisane: 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice 

TN.3721.15.2017.AZ 

 „Nie otwierać przed dniem  23.08.2017 r., godz. 12:15” 



14 

 
10.15.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
11.1. Ofertę należy złożyć w  Zarządzie Dróg Powiatowych, 22-600 Tomaszów Lub.  ul. Lwowska 54, 
Sekretariat pokój nr 10 w terminie do dnia 23.08.2017 r. do godz. 12:00.  
11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
11.3. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.08.2017 r. o godz. 12:15  w Zarządzie Dróg Powiatowych, 
22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 54 w pokoju nr 3( świetlica ZDP) . 
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
11.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
12.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
12.1. Podana w ofercie cena musi być  wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
12.2. W niniejszym postępowaniu ceną obowiązującą będzie cena ryczałtowa, wyliczona na podstawie 
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót 
(przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy). Cena oferty powinna obejmować całkowity 
koszt wykonania zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty robót, materiałów, projektu 
czasowej organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej oraz wszystkich innych czynności koniecznych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
12.3. Wykonawca w wycenie prac budowlanych uwzględni pełny zakres robót określony w dokumentacji i 
specyfikacji technicznej – z możliwością przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu położenia obiektu 
budowlanego, a także uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do 
właściwego przygotowania oferty. 
12.4. Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty, gdyż nie podlega on 
sprawdzaniu przez Komisję w toku badania ofert. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przed 
podpisaniem umowy złoży kosztorys ofertowy, odpowiadający oferowanej cenie. 
 12.5. Wykonawca podając wynagrodzenie ryczałtowe nie może żądać podwyższenia  oferowanego 
wynagrodzenia w przypadku robót, których nie uwzględnił w złożonej ofercie a ich wykonanie wynikało z  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, 
sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów prawa. 
12.6. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu Oferty. 
12.7. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.  
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12.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
12.9. Cena oferty winna uwzględniać 23% podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do  wystawiania 
poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na 
dzień składania faktury. 
12.10.  Jeżeli złożono ofertę, 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. 
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 ( art. 
91 ust.3a ustawy  Pzp). 
 
 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
13.1. Kryteria oceny ofert 
13.1.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria: 
1) cena  - waga kryterium  60% = 60pkt  
2) skrócenie terminu - waga kryterium  – 40% = 40pkt 
RAZEM 100 %  =  100pkt 

Opis kryteriów  

13.1.2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty „Oferta”. Ilość punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 C = C min x 60pkt 
 C o 

gdzie:       C o  – cena brutto oferty ocenianej 
 C min – cena brutto oferty najtańszej 

13.1.3. Kryterium „skrócenie terminu” dla  przedmiotowego zamówienia liczony będzie w dniach 
roboczych (tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 
roku o dniach wolnych od pracy Dz. U. z 2015 roku poz. 90). 

W kryterium „skrócenie terminu”  punkty przyznawane będą następująco: 

 
 T = T o x 40pkt 

 T n 

gdzie:       T o  – termin oferty ocenianej 
 T n – najdłużej skróconego termin  

Termin liczony jest w pełnych dniach roboczych. 
 
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia 15 listopada 2017r. Wymaganie to 
zostało wskazane w formularzu oferty i wzorze umowy. Nie wypełnienie terminu zakończenia 
realizacji zamówienia/ umowy pociąga konsekwencje naliczenia kar umownych. 
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Skrócenie terminu należy obliczyć łącznie z dniem wymaganym przez zamawiającego czyli 15 
listopada 2017r. Maksymalne skrócenie w/w terminu jakie Wykonawca zdeklaruje w formularzu 
oferty to do 10 dni roboczych. (Przykładowo jeżeli wykonawca maksymalnie skróci termin o 10 dni 
roboczych terminem wykonania zamówienia będzie dzień 2 listopada 2017r.) 
 Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnej wartości do formularza oferty oraz w przypadku 
zaproponowania terminu dłuższego niż 10 dni roboczych Zamawiający odrzuci ofertę.  
Deklarowany skrócony termin wykonania zamówienia  będzie wprowadzony do umowy. 
Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą wyliczane z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
13.2.  Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „cena” i 
ilość punktów przyznanych w kryterium „skrócenie terminu”. Oferta, która otrzyma największą łączną 
ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z uzyskaną łączną ilością punktów. 
13.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
14. INFORMACJE O FORMANOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
14.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Pzp, w terminie: 
- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 
14.3.  Z uwagi na regulacje art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp oraz  art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,  jeśli wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert  po uprzednim zbadaniu, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26  ust 2f ustawy Pzp 
zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia  wszystkich lub niektórych oświadczeń  lub dokumentów 
potwierdzających,  że nie podlegaj wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
14.4. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp zostanie zawarta Umowa w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  
14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
14.6. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
14.7. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 
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15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
15.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % zaoferowanej ceny brutto w wybranej ofercie. 
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
15.3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  
następujących formach zgodnie z  art. 148 ust.1 ustawy Pzp tj.: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. 
15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 12 
9101 0003 2020 0009 5514 0003 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie -  wskazany przez Zamawiającego. 
15.5. Część zabezpieczenia w wysokości 70% Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowić będzie 30% wysokości zabezpieczenia i kwota 
ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
Zwrot zabezpieczenia o którym mowa musi być poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu 
umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie przeglądu. 
15.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia  lub wniesienia nowego na 
kolejne okresy. 
15.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  
15.8. Wypłata o której mowa w ust. 15.7 SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 ustawy Pzp stosuje się (dotyczy zmiany formy 
zabezpieczenia). 
15.9. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp). 
 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
 
16.1. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy. Miejscem podpisania umowy będzie 
siedziba zamawiającego. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Integralną część umowy stanowić będzie kosztorys 
ofertowy. 
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16.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 16.2.1 SIWZ. 
16.2.1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian. 
1)W zakresie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki VAT przez 
władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i 
usług.  
2) W zakresie terminu  w przypadku: 
a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności. Siła Wyższa obejmuje wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, poniżej, ale 
bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki są spełnione: 
-  wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie 
wrogów zewnętrznych, 
- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 
- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy 
lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, 
-  klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna, powódź. 
b) przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych 
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania 
administracyjnego do czasu ich zakończenia, 
c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony do czasu 
zakończenia odpowiednich procedur, 
d) wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o 
współczynniku wydajności co najmniej 4 potwierdzonych zaświadczeniem/ lub stanowiskiem stacji 
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział w Warszawie stacja 
meteorologiczna w Zamościu co wykaże Wykonawca. 
3)   Wstrzymania, zawieszenia robót przez uprawniony organ, 
4)  Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, 
5) Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 
6) Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego spowodowanych przyczynami technicznymi lub 
technologicznymi, 
7) Zmian treści o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w 
szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany 
osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej 
realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej, 
8) zmiana podmiotów trzeciego na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w 
postępowaniu w tym zakresie. 
16.2.2. Zamawiający w powyższym katalogu zmian w zakresie terminu w żadnym z w/w zdarzeń nie 
przewiduje podwyższenia i podtrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia i wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy. 
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
17.1. Informacje ogólne. 
17.1.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
17.1.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
17.1.3. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 
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b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte 
są w art. 180-189 ustawy Pzp. 
17.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom, postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 
198a – 198d ustawy Pzp. 
 
18. GRUPY KAPITAŁOWE - DEFINICJE 
   
Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są  kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę( zgodnie z art. 
4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 
z późn. zm.) – zwana dalej ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
Przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, a także: 
a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, 
b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 
c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów , nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 przedmiotowej ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, 
d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z 
wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji; 
przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności fakty:  
a) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
b) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
c) gdy członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  
d) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
e) posiadania prawa do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  
f) zawarcia umowy przewidującej zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywaniem zysku przez takiego przedsiębiorcę;  
Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej.  
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Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp zostaje wykluczony z 
postępowania. 
 
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY 
BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 
 
19.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane 
przez Podwykonawcę . 
19.2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zawrze umowy z podwykonawcami zgodnie 
z art. 143b ustawy Pzp oraz uwzględni wymogi zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy w 
zakresie czynności o których mowa w ust 3.4 SIWZ. 
19.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy – Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 ust. 8 
przedmiotowej umowy. 
19.4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
19.5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, który: 
-  nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
-  przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 19.4 SIWZ. 
19.6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 19.5 SIWZ. 
19.7. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w w/w terminie, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 
19.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
19.9. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 19.4 SIWZ. 
19.10.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego. 
19.11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
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wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
19.12. W przypadku, o którym mowa w ust.  19.11 SIWZ, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 19.4 SIWZ, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
19.13.  Przepisy ust.  19.3 -19.12 SIWZ stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
19.14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
19.15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19.14 SIWZ, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
19.16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
19.17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19.14 SIWZ. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
19.18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19.17 SIWZ, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
19.19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 19.14 SIWZ, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
19.20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
 
 
20. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA  
20.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy.  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia publicznego.  
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

1 Dokumentacja techniczna  
2 Oferta 
3 Oświadczenie Wykonawcy  dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 
4 Oświadczenie Wykonawcy  dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

5 
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania / grupa kapitałowa 

Dokumenty  jakie maja dostarczyć wykonawca, którego oferta została  uznana jako najkorzystniejsza 
6 Zobowiązanie zgodnie pkt 6.8 SIWZ   
7 Wykaz robót budowlanych 
8 Projekt umowy 

 


