
Ogłoszenie nr 510631-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.  

Gmina Suchedniów: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA W 

SUCHEDNIOWIE” 

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 %)  

0%  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Tak  

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:  

Inny sosób: forma pisemna  

Adres:  

Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów - Sekretariat.  

 

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 – ULICA SŁONECZNA W SUCHEDNIOWIE”  

Numer referencyjny: GNI.271.1.2017  

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: Lokalizacja inwestycji: GMINA SUCHEDNIÓW ul. 

Słoneczna (działki nr ewid. geod. 4085, 3886, 3887/11, 3887/12, 3887/14) 26-130 

Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie ZAKRES RZECZOWY DO 

REALIZACJI: W ramach w/w zadania przewiduje się: • usunięcie warstwy humusu, • 

dokonanie rozbiórki istniejących kolidujących elementów drogowych, przeprowadzenie 

wycinki wskazanych drzew i krzewów, • odwoź zdemontowanych płyt drogowych na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, • przebudowę istniejącej drogi na długości ok. 412 metrów z 

początkiem od ulicy Langiewicza (projektowana szerokość jezdni 5,50 m, projektowany 

rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy), • wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż ul. 

Słonecznej (szerokość chodnika 2,0 m), • wykonanie zjazdów do posesji wraz z przepustami 

o szerokości jezdni od 3,0 do 5,5 metra, • utwardzenie terenu na działce nr 3887/11 z kostki 

betonowej ograniczonej krawężnikiem, • odtworzenie istniejących rowów, • wykonanie 

budowy i odbudowy odwodnienia, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • 

wykonanie odtworzenia organizacji ruchu, • uporządkowanie terenu po zakończeniu prac 

budowlanych, • prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej i laboratoryjnej zadania, a także 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej robót, przeprowadzenie badań 

koniecznych do oceny jakości robót. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja techniczna. 2) Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna. Materiałem pomocniczym i informacyjnym dla Wykonawcy jest 



przedmiar robót – załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacją 

projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych 

do osiągnięcia rezultatu. 2.3. W ramach zadania Wykonawca przy realizacji robót musi 

zabezpieczyć: - organizację ruchu na czas budowy zapewniającą dojazd do posesji wraz z 

elementami oznakowania, tablicami informacyjnymi. - utrzymanie w należytym stanie terenu 

budowy, wywóz nieczystości, - utylizację materiałów z rozbiórek takich jak ziemia, gruz 

zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia danych wyrobów, - 

sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po 

zakończeniu robót, przekazanie dokumentacji Zamawiającemu nastąpi wraz z dokumentacją 

powykonawczą, - zorganizowanie na własny koszt i we własnym zakresie zaplecza 

socjalnego budowy w tym dostaw mediów np. energii elektrycznej i wody, jeśli występuje 

taka konieczność. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł 

mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich 

zarządzeń dostawcy lub zarządcy obiektu, - uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie 

pasa drogowego i prowadzenie robót w jego obrębie, wniosek w sprawie zezwolenia na 

prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu; 2.4. Przy 

realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności 

koordynacji robót z zarządcami sieci. Termin wykonania przebudowy sieci i warunki odbioru 

powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zarządcami sieci. Roboty w rejonie sieci 

powinny być prowadzone zgodnie z wydanymi przez zarządcę sieci uzgodnieniami. 

Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót). 2.5. Wszystkie prace 

prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p. poż. 

2.6. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Dokumentacji Technicznej lub Szczegółowej 

Specyfikacji technicznej parametry w odniesieniu do niektórych materiałów mogą wskazywać 

na producentów produktów, znaki towarowe lub źródła pochodzenia, zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie 

materiały, produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania 

stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy jakim ma 

odpowiadać przedmiot zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów 

równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie 

gorsze od tych wskazanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania 

"równoważności". 2.7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z 

materiałów własnych. 2.8. 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. 2.9. 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. 2.9. Stosownie do treści 

art. 29 ust. 3a 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 pracujące przy realizacji 

robót dotyczących wykonania konstrukcji nawierzchni. Liczbę pracowników niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz 

dokumentacji projektowej określa Wykonawca. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2.10. Z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 2.9. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  



 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233200-1 

45233161-5 

45111200-0 

45110000-1 

45111200-0 

45233100-0 

45111240-2 

45233270-2 

45233290-8 

45236000-0 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 0,00  

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:  
  lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-29 00:00:00  

 

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

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.  



Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 4.2.3.1 Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę 

budowlaną związaną z budową, przebudową lub rozbudową drogi o wartości minimum 400 

000,000 zł brutto. 4.2.3.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w 

okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami 

zawodowymi do objęcia stanowiska kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i będzie posiadał 

doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą (od rozpoczęcia do zakończenia) 

polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o długości minimum 300 

metrów, zakończoną wynikiem pozytywnym przed upływem terminy składania ofert. 

Określając wymogi dla kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 

243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).  

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

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

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

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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:  



6.7. 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). 6.8. Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w punkcie 6.7. 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. 6.9. Dokumenty, o których mowa w punkcie a) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 

b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 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. 6.9. stosuje się 

odpowiednio.  

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:  
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł. 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 niniejszej 

SIWZ - dokument składany w oryginale. 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 8 do niniejszej 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.  

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)  
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

www.suchedniow.bip.doc.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. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

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  

8000,00 zł słownie: osiem tysięcy złotych 00/100  

 

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:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

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

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

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:  

Nie  

 

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:  
Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu: Nie  

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 

(G) Gwarancja 30 

(D) Doświadczenie kierownika budowy 10 

 

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: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

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

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

licytacja wieloetapowa  

 

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

etapu: Nie  

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:  

. 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: 1) wystąpienia przeszkody 

o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie 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, 2) wystąpienia w trakcie realizacji 

zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i 

spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; 3) 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; 4) 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 5) 

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 ust.3 zmiana terminu wykonania świadczenia 

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. 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 ustępach 1,2,3,4 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 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2017-06-01 , godzina: 11:00,  

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  

 

 

 

 

 


