
Gmina Suchedniów: „Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700, 

ul. ul. Fabryczna  5 , 26130   Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 

2543002, 2543485, e-mail ziksuched@poczta.onet.pl, faks 412 543 485.  

Adres strony internetowej (URL): www.suchedniow.bip.doc.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 



przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.suchedniow.bip.doc.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.suchedniow.bip.doc.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

W formie pisemnej  

Adres:  

Urząd Miasta i Gminy, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej przy 

CKI w Michniowie.”  

Numer referencyjny: GNI.271.9.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „PRZEBUDOWA DROGI 

GMINNEJ PRZY CKI W MICHNIOWIE". Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. geod.: 268 Przedmiotem zadania jest 

przebudowa drogi gminnej nr 389011T na odcinku długości 351 m z początkiem w km 

0+008,9 od drogi wojewódzkiej 751, końcem w km 0+359,8 wraz z wykonaniem chodnika, 

zjazdów, odtworzeniem istniejących rowów i wymianą przepustu. Projektowana szerokość 

jezdni wynosić będzie 5,0 m i zostanie ona wykonana z nawierzchni z betonu asfaltowego. W 

ramach inwestycji na odcinku od km 0+014,0 do km 0+148,0 zostanie wykonany chodnik z 

kostki betonowej o szerokości 2,0 m oraz zjazdy z kostki betonowej do posesji. Dodatkowo 

wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie liniowe (ok. 320 m) oraz renowacje 

pozostawionych rowów (ok. 31 m). W km 0+333,0 znajduje się przepust, który zostanie 

wymieniony na nowy. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) oraz zapisami SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy również 

wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej zadania, 

oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego 

przeznaczeniem obiektu. Realizacja zadania obejmuje m. in. wskazane poniżej czynności: • 

roboty ziemne, • roboty pomiarowe, • roboty przygotowawcze, • odwodnienie, • odwodnienie 

liniowe, • umocnienie rowów, • przepusty • roboty nawierzchniowe (konstrukcja jezdni, 

konstrukcja zjazdów, konstrukcja chodnika), • roboty wykończeniowe. Zamawiający 

informuje, że po podpisaniu umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy robót niżej 

wskazane materiały: • kostka betonowa prostokątna szara, grubość 8 cm - 69,12 m2, • kostka 

betonowa prostokątna czerwona - grubość 8 cm - 267,84 m2, • krawężnik betonowy 15 cm x 

30 cm - 125 szt. • krawężnik najazdowy 15 x 25 cm - 60 szt. • koryto betonowe typu MULDA 

60 cm x 33 cm x 15 cm - 316 szt. • koryto kolejowe 59 cm x 68 cm x 73 cm - 83 szt. • płyty 

ażurowe 40 cm x 60 cm x 8 cm - 120 m2. Materiały są fabrycznie nowe, nieużywane, 

zeskładowane na paletach przy przebudowywanej drodze. W związku z powyższym, w celu 

obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni uwzględnić wartość przekazanych przez 

Zamawiającego materiałów. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  opracowanie 

planu BIOZ,  wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,  w przypadku, 

gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem od zarządcy 

drogi,  bieżąca obsługa geodezyjna realizowanego zadania, Zamawiający może żądać 

aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,  usuwanie 

wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg powstałych w związku z wykonywaniem robót 

obejmujących w. w. zadanie,  sporządzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w 

dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy, a także po zakończeniu robót,  

umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu 

na plac budowy,  w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów 

sąsiadujących w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci,  zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także 

dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym 

zakresie,  uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i 

użytkowaniu obiektu przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługa budowy oraz 



terenów sąsiadujących.  zgłaszanie w formie pisemnej zamawiającemu, a także 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych minimum 3 

dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót 

zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z 

Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne 

Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z 

tytułu ich wykonania, nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.  wykonania 

na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób umożliwiających należyte wykonanie 

umowy,  jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne 

organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych,  zabezpieczenie środowiska przed 

negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku 

potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu,  

wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania z placu budowy odpadów (np. 

ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania, gruzu),  wykonawca zobowiązany jest 

opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy, a także zapewnić dojazd właścicielom 

nieruchomości, czy służbom takim jak policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna.  

wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, stanowiące wartość i posiadające możliwość 

ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie i na własny koszt ich odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  wszelkie 

odpady stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany utylizować je 

zgodnie z ustawą o odpadach. 3. SZCZEGÓŁOWO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ 

OPISANY W: • Dokumentacji technicznej "Przebudowa drogi gminnej przy CKI w 

Michniowie" – załącznik nr 12 do SIWZ. • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 11 do SIWZ. • Pomocniczo do dokumentów 

załączony został Przedmiar robót – załącznik nr 11 do SIWZ. • Dokumentacja została 

opracowana przez: mgr inż. Pawła Nepelskiego 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają 

jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją 

projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót budowlanych 

niezbędnych do osiągnięcia rezultatu jakim jest kompleksowe wykonanie całego zadania. 7. 

Jeżeli w trakcie realizacji zadania, okaże się, że w dokumentacji projektowej pojawiają się 

wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a ich istnienie wiąże się z 

niemożliwością wykonania robót w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, to przedmiot umowy może ulec modyfikacji. W w/w sytuacji, 

Zamawiający wraz z Wykonawcą przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Jednostki 

Projektującej ustalą zakres robót zaniechanych, zamiennych, a sposób świadczenia, który 

ulegnie zmianie, określony zostanie w aneksie do umowy. 8. Jeżeli użyte w SIWZ, lub w 

załącznikach do niej parametry lub normy mogą wskazywać na konkretnych producentów 

produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza to, że mają takie znaczenie, że parametry 

tych wskazanych produktów określają minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego 

co do jakości produktów, które mają służyć do wykonania przedmiotu umowy. Dopuszcza się 

zastosowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, 

które posiadają parametry nie gorsze od tych wskazanych. To na Wykonawcy spoczywa 

ciężar wskazania równoważności. 9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu 

umowy z materiałów własnych (łącznie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego) 

przy użyciu własnych narzędzi oraz sprzętu. 10. Wszelkie wykonywane roboty oraz 

organizacja pracy muszą uwzględniać przepisy BHP, ppoż. 11. Zakres robót musi być 



wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z 

obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 12. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ 

oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ. 13. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby przez cały 

okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy 

o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a. osoby wykonujące roboty ziemne, a także osoby wykonujące nawierzchnie drogowe, 

chodniki. 14. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy 

uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz dokumentacji projektowej określa 

Wykonawca. 15. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby. 16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

Rozdziale II. pkt 13 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, a także 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wymogu zatrudnienia osób wykonujących w 

punkcie 18 czynności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233120-6 

45233200-1 

45233222-1 

45111200-0 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2018-11-07 



 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca 

wykaże, odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 1 zadanie (w ramach jednej umowy z 

Zamawiającym) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości 

minimum 200 000,00 zł brutto. b) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym 

na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz 

doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: - 

Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiada doświadczenie zawodowe jako 

inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od 

rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym z budową lub przebudową lub rozbudową 

drogi o wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Wskazane osoby powinny posiadać 

wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, 

jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12 a Prawa 

budowlanego który to odsyła do 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 ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie 

jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w 

budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa: 

a) 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). – sporządzone zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w punkcie Rdz. VI pkt 7 ppkt a) – c) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.2. Dokumenty, o których mowa w 

punkcie 7.1. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, w punkcie 7.1. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach a) i b), 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 Przepis w pkt. 7.2. 

stosuje się odpowiednio. 8. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które 

wymagane są w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż150 

000,00 PLN, zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt. 2.2.2 a). b) wykaz robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, 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 - sporządzony według 

załącznika nr 7 do SIWZ - dokument składany w oryginale – zgodnie z opisanym warunkiem 

w Rdz. IV pkt 2 ppkt 2.2.3 a) Dowodami, o których mowa powyżej 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; c)wykaz osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ - dokument 

składany w formie oryginału. Do wykazu do kierownika budowy należy dołączyć 

oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i 

przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 

Prawo budowlane – zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt 2.2.3. b). 6.1. W 

przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby 

Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie. 6.2. W przypadku, gdy Wykonawca 

powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, 

przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje 

te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

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

o ile są aktualne. 6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna 



przedstawione dowody za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Formularz oferty, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej, oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę - składane w 

terminach określonych w SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

rozliczeniowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) 

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 

oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej dowód 

wniesienia wadium należy w oryginale załączyć do oferty. 5. Z treści wadium składanego w 

formie niepieniężnej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w 

sposób bezwarunkowy, nieodwołany i na pierwsze wezwanie. Wadium takie powinno 

obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 6. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 

68852000072001000558530001 z dopiskiem: Wadium w przetargu na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie” 7. Wadium wnoszone w pieniądzu 

będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na ww. koncie wskazanym przez 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej na termin składania ofert). 8. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. 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. 4 a ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania 

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o 



którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie 

wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie 

Wykonawcy. 14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w 

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

(C) Cena ofertowa brutto 60,00 

(G) Okres udzielonej gwarancji/ rękojmi  36,00 

(T) Skrócenie terminu realizacji zadania  4,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  



Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) Wynagrodzenie 

należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość 

wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej 

stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku 

podatkowego). 2) Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo 

ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga 

zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W 

związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. 3) Termin wykonania 

świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: a) wystąpienia przeszkody o 

charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” 

oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron 

niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji 

umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie 

siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni 

od dnia jej zaistnienia, b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa 

krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania 

realizacji umowy do zmian przepisów; c) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do 

przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu 

i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z 



wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej 

Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia; d) braku możliwość realizacji 

świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub 

uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; a wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego e) 

wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę 4) Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, 

skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji 

projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych 

lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji 

uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób 

i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku 

dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu 

powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie 

spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i 

przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 5) W przypadku, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) zmiana terminu wykonania 

świadczenia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o 

zaistnieniu wskazanych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w 

formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora 

nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej 

wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak 

niż czas ich trwania. 6) Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, 

wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy, b) wskazać innych zakres 

podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w 

realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa. 7) Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące 

podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8) 

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 4 dokumentowane będą przez strony stosownymi 

pisemnymi aneksami do umowy. 9) Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za 

wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania 

takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, dalej RODO: - administratorem 

danych osobowych Wykonawców jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 

Suchedniów, - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchedniów jest dostępny 



pod nr telefonu tel. 41 25 43 250 wew. 10, - dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. - Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.), - Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy, - obowiązek podania 

przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, - posiada Pan/Pani: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  na 

podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - nie 

przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO,  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-07-10, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  


