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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Turawa 
ul. Opolska 39c  
46-045 Turawa 
www.turawa.pl  
ug@turawa.pl  
Godziny urzędowania: pn : 8:00 - 16:00, wt. - pt : 7:00 - 15:00  
tel. 77 4212109 / fax: 77 4212073   
 
 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019r., poz. 1843), zwanej w treści „ustawą PZP”. 

2. Akty wykonawcze do ustawy PZP. 
3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

w treści „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
5. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Grabowej w miejscowości Turawa – Marszałki. 

 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót: 

2.1. Podstawowe parametry techniczne: 
1) Długość odcinka – 200 mb; 
2) Kategoria ruchu – KR1; 
3) Szerokość jezdni – 2,5 – 3,0 m; 
4) Spadki poprzeczne jezdni – 2,0 %; 
5) Szerokość poboczy z kamienia 0,5 m; 
6) Spadki poprzeczne pobocza – 6,0 %; 
7) Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy. 

 
2.2.     Zakres robót obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 
2) Korytowanie istniejącej nawierzchni drogi; 
3) Ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm – grub. 

15 cm; 
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4) Ułożenie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego   0-31,5 mm – grub. 
10 cm; 

5) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 4cm; 
6) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm; 
7) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm - szerokość 0,50m; 
8) Uporządkowanie terenu budowy plantowanie; 
9) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu 

powykonawczego inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego 
przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 
2.3.  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne 

przedstawione zostały w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących 
załączniki nr 9, 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
3. Obowiązki oraz zakres prac do których Wykonawca jest zobowiązany, a nie stanowiących 

odrębnych  pozycji kosztorysowych i których koszty ponosi Wykonawca należą w 
szczególności:  
3.1. wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 
3.2. zagospodarowania placu budowy; 
3.3. utrzymania zaplecza budowy; 
3.4. sporządzenia projektu BIOZ; 
3.5. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 
3.6. ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót; 
3.7. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy; 
3.8. utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 
3.9. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Inwestora; 

3.10. zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 
obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

3.11. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 

3.12. porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

3.13. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego 
inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego przyjętą do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  
 

4. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji 
projektowej oraz SSTWiORB stanowiących załączniki nr 9 i 10 do SIWZ należy rozumieć jako 
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, 
że Zamawiający dopuszcza oferowanie równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, 
wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. 
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i 
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jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych 
materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione 
Zamawiającemu do akceptacji.  

4.1. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 
ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

4.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca który powołujący się na 
rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego 
wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4.3. W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego 
ofertę uznano za najkorzystniejszą zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz 
własnym staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany.  

 
5. Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia do wbudowania:  

5.1. oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo; 

5.2. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo; 

5.3. oznakowane znakiem budowlanym. 
 

6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.  
6.1. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na 

umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem robót, czyli prace wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. 
roboty ziemne, oraz roboty związane wykonaniem konstrukcji drogi - czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, miedzy innymi osób: kierujących 
budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych. 

6.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekazuje w dniu 
podpisania umowy oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 
2018r.,poz. 108 z późn. zm.), w zakresie czynności opisanych w ust.6.1. 

6.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) 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, 
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2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
3) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 

lub podwykonawcy kontroli. 
6.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
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 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

6.5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zgodnie z punktem 6.4., traktowane będzie jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracownika wykonującego czynności kierowania robotami 
budowlanymi, na podstawie umowy o pracę. 
1) Za nie dopełnienie obowiązku przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób 
wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, a 
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  
kary umowne w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

2) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których  mowa w pkt. 6.4. w 
wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 
7.1. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje 

oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz 
kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na 
najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada 
oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 
ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 
aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa. 

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
9. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP. 
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10. Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem 
sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac 
będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 
do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

11. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały, robocizna, 
sprzęt) na okres wskazany w formularzu ofertowym (oświadczenie zawarte w formularzu 
oferty). 

 
   kod CPV 
 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

 
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45233222-1 
 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
 

 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 
Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                   

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. Warunki udziału w postępowaniu 

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy: 

 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału  

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, a dotyczące: 
 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-6734
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-drog-dojazdowych-6740
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Przed terminem podpisania umowy Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest 
przedstawić opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

 
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 
dwie inwestycje o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego 
zamówienia, polegające na:  
budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego 
o długości min. 150,00 m każda z nich, z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. 

 
2) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia: 

osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów) oraz należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1332 z późn.zm). 
 
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 (przykładowy wzór 
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 

3.3. Dokument w swej treści oprócz informacji, kto jest podmiotem udostępniającym i 
przyjmującym zasoby musi zawierać, w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu   zamówienia,  
3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

3.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
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techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
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. 

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

3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 3.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani również 

Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. 
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
4.4. Wykonawcy, o których mowa w pkt 4.1. składają wspólnie ofertę, przy czym: 

1) oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkt VI.4.1. powinny zostać złożone w taki 
sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie 
(tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 
wspólnie); 

2) oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkt VI.4.2. muszą być złożone osobno 
przez każdego z wykonawców. 

4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

4.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum. 
4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, na 
żądanie Zamawiającego, są zobowiązani przedstawić umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców. 

4.8. Umowa powinna zawierać w swej treści następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 

być zrealizowanie zamówienia), 
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 
4)  podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację 
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 

8) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 
porozumienie powinno określać zasady odpowiedzialności członków konsorcjum za 
rozliczenie z podwykonawcami. 

4.9. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4.10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej 
reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu 
wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do 
prowadzenia jej spraw. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie 
istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są 
małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W 
takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich 
umowy regulującej ich współpracę. 

 
5. Podwykonawcy  

5.1. Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale podwykonawców.  
5.2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 
5.3. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłączenie na 

wykonawcy. 
5.4. 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, lub kryteriów selekcji, 
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. 

5.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5.6. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające: 
1) Zakres robót powierzonych podwykonawcy do wykonania, 
2) Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 
3) Dopuszczalne zmiany umowy z podwykonawcą, przy czym zmiany te nie mogą 

wykraczać poza zakres zmian przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ, 
4) Termin wykonania umowy o roboty budowlane, 
5) Wysokość wynagrodzenia za realizację powierzonego do wykonania 

podwykonawcy zakresu robót , przy czym wysokość tego wynagrodzenia nie może 
przewyższać kwoty, jaką Wykonawca określił w harmonogramie rzeczowo-
finansowym za realizację tego zakresu zamówienia, 

6) Warunki odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę, przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorach robót wykonanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Szczegółowe zapisy dotyczące 
podwykonawców określone są we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
 
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

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. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający również wykluczy Wykonawcę na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy PZP. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy PZP, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 pkt 1),2), 4) i 8) 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. Przepisu zdania pierwszego 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. 

 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
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będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 SIWZ. 

 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

którym mowa w punkt  VI. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnieni 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 
4.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1) wykazu 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 (zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do SIWZ),   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 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. W 
przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi (zgodnie  załącznikiem nr 4 do SIWZ) 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. 

 
4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
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1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. 

2) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu 
wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w 
zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza o tym podmiocie informację w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 
oraz załącza odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. 

 
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie  załącznikiem nr 5 
do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w/w oświadczenie przekaże 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 

 
6. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane o dodatkowe informacje. 

 
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkt  VI. 1. SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
8. Inne wymagane, niezbędne dokumenty w toku oceny i badania ofert: 

8.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie z  załącznikiem nr 1 do SIWZ); 
8.2. Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru 

robót – załączniki nr  8; 
8.3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

8.5. W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa 
oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do 
udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 
podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
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publicznego (zgodnie z  załącznikiem nr 6 do SIWZ). 
 

9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 
9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolite Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. 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, dokument, o którym mowa powyżej  powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.2. 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 pkt 9.1., 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. 

9.3. 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. 

 
10. Forma dokumentów i oświadczeń 

10.1. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

10.2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem 
oferty i umowy.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 
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3. Wykonawcy przekazują zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje pisemnie na 
adres Zamawiającego: Wójt Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@turawa.pl , lub faksem na numer  
774212073. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 11 SIWZ. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

14. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest  
Aleksandra Kansy- Grzesik – Inspektor ds. zamówień publicznych, pokój nr 36, e-mail: 
zp@turawa.pl. 

 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 

mailto:zp@turawa.pl
mailto:zp@turawa.pl
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Przygotowanie oferty 
1.1. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty o których mowa w punkt VI.1, VI.2 

oraz VI.8 SIWZ. 
1.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej; 
1.3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej; 
1.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 
1.5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę; 
1.6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa; 

1.7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne; 

1.8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.; 

1.9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane; 

1.10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę; 

1.11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 
2. Opakowanie i oznakowanie ofert : 

2.1 . Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Zamawiającego: 
Urząd Gminy Turawa 
ul. Opolska 39c 
46-045 Turawa 
Pokój nr 30 

 
2.2 . Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres:  

Wójt Gminy Turawa 
ul. Opolska 39c 
46-045 Turawa 

 
2.3 . Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informację:  

 

       „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. GRABOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI TURAWA - MARSZAŁKI” 

 
 

„ Nie otwierać przed 08.07.2020r. przed godz. 10:15” 
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2.4 . Opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
3. W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert. 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

12. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
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Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy Turawa 
ul. Opolska 39c 
46-045 Turawa 
Pokój nr 30 – I piętro 

do dnia 08.07.2020r. do godz. 10:00 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

2. Miejsce otwarcia ofert  w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Turawa 
Ul. Opolska 39c 
46-045 Turawa 
Pokój nr 26 – I piętro 

w dniu 08.07.2020r. o godz. 10:15 
 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cenę należy podać w formie ryczałtu, który określa art. 632 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 

2017r. poz. 459 z późn. zm.); 
2. Zamawiający za podstawę wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. Cenę należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiaru robót, stanowiących 
załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ; 

4. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej 
zamówienia; 

5. W cenie ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę; 
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6. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez 
Zamawiającego wymogów i koszty związane z zabezpieczeniem strefy prac, a także koszty bez 
których nie można wykonać zamówienia; 

7. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie 
warunków wykonania zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o 
natychmiastowe kontaktowanie się z zamawiającym; 

8. Cena może być tylko jedna; 
9. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT; 
10. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 

obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowym. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.); 

11. Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego (zgodnie z 
załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ); 

12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

13. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
13.1. wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 
13.2. zagospodarowania placu budowy,  
13.3. utrzymania zaplecza budowy; 
13.4. sporządzenia projektu BIOZ; 
13.5. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
13.6. ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót; 
13.7. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
13.8. opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których gmina nie jest 

właścicielem skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami (w przypadku 
wystąpienia potrzeb); 

13.9. spełnienia formalności związanych z włączeniem do drogi wyższej kategorii; 
13.10. utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
13.11. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Inwestora, 

13.12. zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby 
geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 

13.13. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

13.14. porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

13.15. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego 
inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego przyjętą do zasobu PZGK 
(lub potwierdzenie złożenia mapy do przyjęcia do PZGK). 
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Kryteria oceny ofert 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach  
 
Nazwa kryterium  Waga % Maksymalna liczba punktów 
Cena ofertowa brutto  60 60  
Okres gwarancji jakości 40 40 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty. 
 
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:  
P = PC + PG 
P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
PC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena ofertowa brutto”  
PG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji jakości” 
 
Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów: 
 
KRYTERIUM CENA: 
Cn/Cb x waga = PC 
Gdzie: 
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, 
Cb - cena oferty badanej (rozpatrywanej); 
 
KRYTERIUM OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 
Gb/Gmax x waga = PG 
Gdzie: 
Gb – okres gwarancji jakości podany w badanej ofercie, liczony w miesiącach. 
Gmax – maksymalny okres gwarancji jakości podany w ofertach nie odrzuconych. 
Okres gwarancji jakości należy podać w miesiącach.  
Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 48 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesięcy,  
  
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający podpisze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ z 
Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszej specyfikacji; 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
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dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. 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. 

4. Przed terminem podpisania umowy Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej 
brutto oraz przedstawić opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu 
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
100 000,00 zł. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekazuje w dniu 
podpisania umowy oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 
2018r.,poz. 108 z późn. zm.), w zakresie czynności opisanych w rozdziale III punkt .6.1. 
niniejszej SWZ. 
 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości:  
10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
form: 
3.1. pieniądzu; 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. 
Dz. U. z 2018r.  poz. 110). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek na konto zamawiającego 
numer konta: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. 

5. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego w pokoju nr  36. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 
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7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w 
wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 
zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 
XVI. 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 

 
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz 

danych zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi  załącznik nr 7 do SIWZ. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
1) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 
2) Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 

b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy 
zaakceptował Zamawiający; 

c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 
proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; 

d) wykonania robót budowlanych innego rodzaju niż te, które zostały przewidziane 
w dokumentacji projektowej lub wykonania robót pomocniczych i 
wspomagających; 

e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 
f) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 
g) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych; 
h) zmiany ilości robót budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy 
technicznej, 

i) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub 
urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się 
na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania 
zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
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inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, 

j) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

k) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 
30% wynagrodzenia Wykonawcy, 

l) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli:  
i. Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się 

pozyskiwania uzgodnień, 
ii. decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych 

organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich 
decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia 
na budowę o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień, 

iii. Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające 
wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że 
wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało udokumentowane 
w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa się o czas 
trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków, 

iv. Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, 

v. Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac 
lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania 
robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych ekspertyz, badań, prac, 

vi. Zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na 
zaistnienie okoliczności siły wyższej, o okres niezbędny do usunięcia 
skutków działania siły wyższej, 

vii. Zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w 
sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
przedmiotu umowy, 

viii. W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających 
z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w 
trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, 
których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu 
dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego, o okres tych opóźnień, 

ix. Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie 
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wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy 
uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru oraz 
Zamawiającym, 

m) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego 
zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
dotyczącej przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
Wykonawcę; 

n) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 847); 

o) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

p) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

q)  Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych, jako zmiany korzystne z 
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających 
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 
utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 
użyteczność przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia i 
finansowania zadania dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami. 

4) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami 
dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż 
pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, 
funkcjonalność) opisanym w dokumentach przetargowych; 

5) Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2) wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca 
zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz 
przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i 
zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 

6) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2), jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą, który zawiera: 

a) opis propozycji zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; 
d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 
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7) Zmiany, o których mowa w ust. 2), mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są 
niżej wymienione okoliczności: 

a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; 
b) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 
c) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót; 
d) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu; 
e) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robót lub przeszkody 

spowodowane z przyczyn niezależnych od działań Wykonawcy; 
f) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 

g) siła wyższa. 
8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 
okoliczności:  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów 
technicznych; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
9) Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust.  6 punkt c), w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 
wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w punkcie 5), oraz: 

a) kosztorys ofertowy opracowany, na podstawie cen jednostkowych lub dane 
wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego 
wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych 
przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny np. SEKOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub 

b) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym 
publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

10) Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby z 
wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 11 punkt a). 

11) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia  w następujących przypadkach: 

a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 
b) niewywiązywania się osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z 

obowiązków wynikających z umowy; 
c) jeżeli zmiana osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się 

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
rezygnacji itp.). 

12) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób  odpowiedzialnych za wykonanie 
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zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z 
umowy. 

13) W przypadku zmiany osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi 
spełniać wymagania określone w SIWZ.  
 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Informacje ogólne. 

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, 

1.2.  środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. pkt. 5 
ustawy Pzp, 

1.3. środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1.1) i 2) niniejszej SIWZ są: 
1) odwołanie, 
2) skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 
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., odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności : 
 Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
 Odrzucenia oferty 
2.1.  odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

2.2. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

2.3. odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu, 

2.4. szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 
ustawy PZP. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej , informując o tym Wykonawców. 

 
3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
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odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp. 

 
XVIII. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 
 
XIX. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6  ustawy PZP, których przedmiotem będzie powtórzenie tego samego rodzaju robót co w 
zamówieniu podstawowym.  
 
XX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 
 
XXI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXII. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się w  punkcie I 

i VII niniejszej SIWZ. 
 
XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXV. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 4 Prawa 

zamówień publicznych. 
 
XXVI. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień  

publicznych oraz Kodeks cywilny.      
 
                       
 XXVII. RODO     
 
Klauzula informacyjna RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
4. Administratorem danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w  Urzędzie Gminy      Turawa 

przy ul. Opolskiej  39c, 46 – 045 Turawa; 
5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan           

skontaktować poprzez email  iod@turawa.pl,  Z inspektorem ochrony danych można się  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

6. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych         związanych z 
wykonywanym zamówieniem; 

mailto:iod@turawa.pl
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7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane       osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych     osobowych, na 
podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli 
wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo    
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie        
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

2) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym 
skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku        postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą – Prawo zamówień publicznych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym 
wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu         
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych, 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

12. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie     
zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie 
skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy. 

                      
                                       
                                                                                           
XXVIII. Załączniki do specyfikacji: 
 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - ul. Grabowa T-M. 
2. Załącznik nr 2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - ul. Grabowa T-M. 
3. Załącznik nr 2b - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - ul. Grabowa T-M. 
4. Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych - ul. Grabowa T-M. 
5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób - ul. Grabowa T-M. 
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie  w zakresie grupy kapitałowej - ul. Grabowa T-M. 
7. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - ul. Grabowa T-M. 
8. Załącznik nr 7 - Wzór umowy - ul. Grabowa T-M. 
9. Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - ul. Grabowa T-M. 
10. Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - ul. Grabowa T-M. 
11. Załącznik nr 10 - SSTWiORB - ul. Grabowa T-M. 
 


