
Ząbkowice Śląskie,  dnia 20 grudnia 2013 roku 

ZP.271.2.43.2013.BC 

Odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2.  

Do wszystkich Wykonawców, 

którzy pobrali SIWZ 

  

Działając na podstawie art. 38  ust.  1 i 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity  Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający 

informuje, że wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami 

Zamawiający przekazuje poniżej.  

 

Pytanie nr 1:  

Zamawiający w SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu dot. dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stawia dla Wykonawców wymóg:  

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że  dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń, w tym minimum: 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami;  

Prosimy o informację, czy wymóg ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, 

ze dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Jeśli propozycja ta zostanie 

odrzucona, prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań odnośnie kadry jaką ma 

dysponować Wykonawca.  

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczący warunku udziału  

w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

stawia dla Wykonawców wymóg:  



 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że  dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń, w tym minimum: 

 

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i wskaże do 

jego realizacji projektanta wiodącego branży drogowej posiadającego uprawnienia  

w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.  

 

Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą  uczestniczyć  w wykonaniu 

zamówienia posiadają odpowiednie  kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  

i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia- załącznik nr 4;  

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie 

spełnia. 

Pytanie nr 2:  

Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu jako termin składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podaje datę 27.12.2013r., natomiast  

w SIWZ termin złożenia ofert przypada na dzień 24.12.2013 r. Prosimy o podanie 

prawidłowego terminu złożenia ofert.  

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający informuje, że w SIWZ nastąpiła omyłka. Jednocześnie informuję,  

że  ze względu na okres świąteczny  , przesuwa termin składania i otwarcia ofert:  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim                            

w Ząbkowicach Śląskich  przy  ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie  

w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku) , w terminie do dnia  

7 stycznia2014 roku, do  godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu  na przyczyny opóźnienia (art. 84,  

ust. 2 Ustawy). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2014 roku o  godz. 10:15 w siedzibie 

zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy  

ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich, w pokoju nr 5 (sala konferencyjna), 

W tym celu Zamawiający przedkłada ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, jako 

załącznik nr 1 do niniejszych dopowiedzi na zapytania.  

Pytanie nr 3:  



W pkt. XV do SIWZ – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający pisze:  

 Zamawiający nie żąda wadium.  

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu.  

Odpowiedź nr 3:  

Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka. W związku z powyższym 

Zamawiający poprawia SIWZ w tym zakresie .  

Poprawiona i ujednolicona SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi 

na zapytania.  

Zapytanie nr 4:  

Proszę o udzielenie informacji czy zakres robót objęty przetargiem obejmuje 

przebudowę oświetlenia ulicznego.  

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający informuje, że  zakres robót został określony w PFU.  

 

Załączniki do niniejszych odpowiedzi na zapytanie:  

NR 1- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.  

NR 2- UJEDNOLICONA SIWZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1:  

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 267137-2013 z dnia 2013-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ząbkowice Śląskie 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: a) wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-

użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania... 

Termin składania ofert: 2013-12-27  

 

Numer ogłoszenia: 277599 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267137 - 2013 data 10.12.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, 
tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, fax. 74 8155445. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w 
Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd 
Miejski w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie.. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=267137&rok=2013-12-10


 

Załącznik nr 2:  

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO  (SIWZ) 

  

 

dla  przetargu nieograniczonego  p.n. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania 
inwestycyjnego  pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 382””   znak sprawy ZP.271.2.43.2013.BC o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
 
 
 
 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Ząbkowice Śląskie   
ul. 1 Maja 15 
57-200 Ząbkowice Śląskie  
NIP: 887-16-35-243 
REGON: 890718461 
tel.: + 48 74 8 165-300  
fax.: + 48 74 815 54 45 

www.zabkowiceslaskie.pl 

 
 
 

 
Zatwierdzam SIWZ wraz z załącznikami  

 
 
 

………………………………………….. 
                  podpis Kierownika Zamawiającego 

    
Ząbkowice Śląskie, dnia 20 grudnia 2013 roku 
  
 
   
 
 
 
 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


 
 
I. NAZWA  ORAZ  ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
GMINA  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE          
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
 
NIP: 887-16-35-243 
REGON: 890718461 
tel.: + 48 74 8 165-300  
fax.: + 48 74 815 54 45 

www.zabkowiceslaskie.pl 

 
II. TRYB   UDZIELENIA     ZAMÓWIENIA: 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust. 1 
oraz 39 - 46 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (tekst jednolity 
z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej Pzp) 
     
III. OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA : 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 
45.23.31.40-2 Roboty drogowe 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:  „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 382” znak sprawy ZP.271.2.43.2013.  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
„Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”   
1. Przedmiot zamówienia: 
W ramach przedmiotu zamówienia należy:  
 
a) wykonać dokumentacje techniczne  w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o ich zatwierdzeniu  
i o pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonalno-użytkowym robót 
budowlanych.  
 
b) wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z  programu funkcjonalno-użytkowego i 
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.  
 
c) uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskać 
zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót 
budowlanych, jeżeli będą wymagane.  

http://www.zabkowiceslaskie.pl/
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-projektowania-architektonicznego


 
d) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać: 
- roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Kluczowa.  
 

 
IV. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA:   

 
Do 30 sierpnia 2014 roku.  
 
V. WARUNKI   UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU  ORAZ SPOSÓB OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż : 
 
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy w tym okresie , zrealizowali  usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane 
należycie. 
 
b) w ciągu ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy w tym okresie , zrealizowali  2 zadania w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub 
remontu drogi wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 
 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                     
do wykonania zamówienia. 
 
- w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie 
 
- w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że  dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń, w tym minimum: 

 

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i wskaże do jego realizacji 

projektanta wiodącego branży drogowej posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez 

ograniczeń w specjalności drogowej.  

 



Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą  uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia 

posiadają odpowiednie  kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia- załącznik nr 4;  

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie 
 
VI. WYKAZ    OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW   JAKIE   MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
Do oferty wypełnionej na Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy załączyć: 
  
1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa  w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych               
w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych– na zał. 2 do SIWZ, 

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie  oraz wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie z zał. 
nr 3 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 

Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wykazania przez wykonawcę w 
wykazie i złożenie dla nich poświadczeń dotyczy:  

 
 a) usługi dot.  wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej przebudowy drogi, 
wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie. 
 
Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wykazania przez 
wykonawcę w wykazie i złożenie dla nich poświadczeń dotyczy:  
 
b) zrealizowania  2 zadań w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi  
wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone 
 
 
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby 

zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia i wskaże do jego realizacji projektanta wiodącego 



branży drogowej posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności 

drogowej.  

 
 

 
1.2 Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 2, są:  
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

2) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy – jeżeli  z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,                     
o którym mowa w ppkt 1. 

  
1.3 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio                 

w pkt 1.1.ppkt 2 oraz pkt 1.2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia 
albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 
wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać 
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
zamawiającemu. 

 
1.4. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, 

o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 2  zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.2. 

   
1.5 W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy 

od dnia 20 lutego 2013 roku, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 1.2 
ppkt 1 , może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie  usług , określone               
w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.                       
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,                     
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 
2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy 
złożyć następujące dokumenty  
 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - na zał. 5do SIWZ, 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      

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

3.1 Dokumenty podmiotów zagranicznych  

3.2  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w pkt 2.1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione                 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 



3.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 ppkt 1) lit. a  powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

3.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, zastępuje                      

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione              

do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,                 

lub przed notariuszem.  Zapis pkt 3.3 stosuje się odpowiednio.   

3.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,               

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

4.1 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

przedkłada: 

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 

5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 6 

5.1 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie żąda dokumentów . 

6.1 Inne dokumenty do oferty: 

1) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie                                   
do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi                
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem na zał. 7 do SIWZ   

 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych 

podmiotów, wykazał czynny udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia 
Odwoływanie się do potencjału podmiotów trzecich jest uprawnieniem wykonawcy. Jeżeli                     

z niego korzysta, zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykazać, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

Wykonawca musi po pierwsze: wskazać zasoby którymi będzie dysponował a zamawiający 
oceni, czy są one wystarczające do należytego wykonania zamówienia,  po drugie: wykonawca 



zobowiązany jest wykazać dostępność tych zasobów, a więc określić m.in. stosunek łączący                    
go z podmiotem trzecim. Jeżeli w ocenie zamawiającego informacje będą niewystarczające,                     
tj. zamawiający uzna, iż wykonawca w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie 
niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia zasobami podmiotów trzecich, może żądać 
właściwych dowodów, a w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego 
podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym 
podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

 
7. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (np. konsorcjum):  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 23 ust.1 
ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy.  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                          
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania                          
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał 
pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem                      
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                    
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.  

 
Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 

Wykonawcy którzy składają ofertę wspólnie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają w taki sposób aby 
wykazać że warunki udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 
Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia a więc 
wskazane w części VI pkt 2.1, 3.1, 4.1 muszą być złożone osobno przez każdego                          
z wykonawców.  
 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania 
postępowania) Zamawiający może żądać przedłożenia umowy  współpracy  (np. umowa 
konsorcjum), zawierającą, co najmniej: 

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów  wobec Zamawiającego                  
za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
określonych umową zawartą z Zamawiającym.  

- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partner kierujący (lider), który będzie 
upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu 
każdego, jak też dla wszystkich partnerów. 

  
8. Forma składania dokumentów  
8.1 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być 
one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

8.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  



8.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
VII. INFORMACJA   O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA    SIĘ  
ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ   
I  DOKUMENTÓW: 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający  i  Wykonawcy   przekazują  w  formie  pisemnej. 
2. Zamawiający  również  dopuszcza  przekazywanie  powyższych  dokumentów  faksem na    

numer   74 8 155 445  oraz drogą elektroniczną   na    adres: 
beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl     
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie   potwierdza  fakt                 
ich  otrzymania. 

4. Wyjaśnienia treści SIWZ  
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym wpływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

2) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań,     
a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie,                             
tj. http://www.zabkowiceslaskie.pl  

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później                      
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg  terminu, składania wniosku,                  
o którym mowa w pkt 1 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane  do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  
6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 
http://www.zabkowiceslaskie.pl  

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  i będą wiążące przy składaniu ofert.  

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny                             
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.  

mailto:beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl
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5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian   w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia                     
o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
http://www.zabkowiceslaskie.pl  

7. Wyjaśnienia w toku badania ofert:  
1) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia                
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,                  
w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert. 

2) W toku badania ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert na podstawie art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.  

4) Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
   w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
-   jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
-   jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny; 

   w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
-   jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,              

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
-   jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,                   

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
-   jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 
słownie; 

   w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
ryczałtowa): 

-   przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia, 

-   jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

-  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

   Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT. 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


 
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                          

do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenia w wyznaczonym, terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;  

6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
    - Podinspektor ds. zamówień publicznych – Beata Czerwińska  
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 6.000,00 zł 
(słownie: sześć  tysięcy złotych 00/100). 

2. Forma wadium. 

2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tekst jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275). 

2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) 
oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, 
którego Ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 

• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

• zawarcie   umowy   stało   się   niemożliwe   z   przyczyn   leżących   po   stronie 
Wykonawcy; 

• w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył 
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 

g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 



h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

3.1 Wadium w formach innych niż pieniądz, musi być wystawione na :  
Gminę Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15. 

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz , należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

W przypadku wadium w formie innej niż pieniądzu, niedopuszczalnym jest aby dokument 
wadialny zawierał jakiekolwiek zapisy ograniczające zakres odpowiedzialności gwaranta.  

3.2 Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem - na rachunek 
Zamawiającego: w BS Ząbkowice Śląskie nr  04 9533 0004 2001 0009 8645 0005  
z dopiskiem: „wadium Wykonawca „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382””.  

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 
terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Do Oferty 
należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną „za zgodność z 
oryginałem" - przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W wymienionym 
przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

4. Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium. 

Złożone poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie 
udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości poręczenie bankowe lub gwarancja bankowa – musi zawierać 
zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a)  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3. nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25.ust.1 lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie ,z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) 

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

6. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.. 

IX. TERMIN    ZWIĄZANIA    OFERTĄ: 



   
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3.. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

 
X. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERTY: 
1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej 
treści do czasu otwarcia oraz  zaadresowana i opisana w następujący sposób: 

ZAMAWIAJĄCY-  GMINA   ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
Adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.  ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie  

Oferta w postępowaniu  „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 382””znak sprawy ZP.271.2.43. 2013.BC 

Nie otwierać przed dniem  ………………  2013 roku do godz. …… 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu 
opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do zamawiającego, 
nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
5. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną                

do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie                    
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby 
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty lub oferty i umowy. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone  do oferty i musi być złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej notarialnie za zgodność  z oryginałem.  

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną                       
do reprezentowania Wykonawcy.  

8. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być 
parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                       

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 



konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione   do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,                  
co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XI. MIEJSCE,  TERMIN,  SPOSÓB   SKŁADANIA   I   OTWARCIA  OFERT: 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim                            
w Ząbkowicach Śląskich  przy  ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
  w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku) , w terminie do dnia 7 stycznia 2014 
roku, do  godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez 
względu  na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2014 roku o  godz. 10:15 w siedzibie 
zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15                                         
w Ząbkowicach Śląskich, w pokoju nr 5 (sala konferencyjna), 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 
4. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem,                              

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem 
"ZMIANA OFERTY", 

5. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez 
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad                        
i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE 
OFERTY”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną Oferentowi niezwłocznie po otwarciu 
ofert, o ile wycofanie oferty zostało złożone przez podmiot uprawniony. W przeciwnym 
wypadku wykonawca jest związany ofertą. 
Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
 

XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY: 
 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją  
w zapisie liczbowym  i słownie z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po 
przecinku) 

2. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty zamówienia z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług VAT (jeśli usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), 
innych opłat i podatków,  kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi, kosztów 
opieki administracyjnej oraz ewentualnych upustów i rabatów.  

3. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 
razu ująć w obliczeniach ceny jednostkowej, tak aby wyliczona cena za realizację 
zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje 
obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana 
cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie 
musiał już dokonywać żadnych obliczeń.  

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco: 
1) Sposób przedstawienia ceny w formularzu ofertowym :  



cena brutto za całość zamówienia………… 
słownie złotych: …………………………… 
 
Przykład:  
cena brutto za całość zamówienia  5000,00 zł 
słownie złotych: pięć tysięcy złotych 

 
5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które 

na podstawie   odrębnych   przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT. 
Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne 
zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów jeśli podatek 
VAT jest wymagany.  

6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą                 
w złotych polskich [ PLN ].  

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oferty (cena brutto 

oferty za całość zamówienia). 
2. Waga kryterium - cena brutto oferty   za  całość zamówienia - 100 % 
   
    Oferty będą oceniane komisyjnie według wyliczenia matematycznego: 
 
    cena oferowana minimalna brutto za całość zamówienia 
       --------------------------------------------------------------------- x 100  = ilość punktów 
    cena ocenianej oferty brutto za całość zamówienia  
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  

w specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem 
określonym w pkt 2. 

5.  Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 



4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w pkt 6 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 
Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem, pod numer 

podany w formularzu ofertowym oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                           
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu wskazanego w pkt 1, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,                
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 
a) przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum 

Wykonawców, jeśli zażąda jej Zamawiający. 
b)  przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę 

cywilną, jeśli zażąda jej Zamawiający. 
d) Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu 

umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi 
zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem braku zgody 
Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą a podwykonawcą. 

 
4. Kopie dokumentów o których mowa w pkt 3 muszą być potwierdzone za zgodność                        

z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych lub przez osobę posiadającą umocowanie 
prawne. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród       
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą 
zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 Pzp. 
7. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XV. WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     ZABEZPIECZENIA    NALEŻYTEGO        
WYKONANIA     UMOWY. 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. 



 
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał.                        

nr 8  do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku          

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) przedłużenia się terminu uzgodnień i pozwoleń zewnętrznych przez podmioty do tego 

upoważnione, 
2)  wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej 

przewidzieć,  
3) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron 

Umowy.  
4) wystąpienia „siły wyższej” . „Siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza 

kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 
niemożliwość wywiązania się stron z umowy w jej obecnym brzmieniu.  

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy- utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin 
wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których 
wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy.  

3. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron,                     
za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

4.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem                      
lub telefonicznie. 

6. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
 

XVII.   POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
 
Środki ochrony prawnej określają przepisy w art. 179-198 ustawy Pzp. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej 
ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa                           
w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie ora wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 



6. 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.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2, ustawy, albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                     
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia                        
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość   o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

11. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić 
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu                        
na szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. 

12. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia 
Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli 
zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich 
samych czynności zamawiającego. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi                  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpływu skargi do sądu. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy                   
z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

   
XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
2. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
4. ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN 
5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
6. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 

UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE 

ZAMÓWIENIA 
 

1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 



2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego 
oświadczenia Zamawiający uzna iż wykonawca będzie realizował zamówienie 
bez udziału podwykonawców. 

3) Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i 
zakresu.  

4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części 
zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. 

 
9. ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ: Urząd Miejski w Ząbkowicach 

Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.  
 
Załączniki do SIWZ:   
 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr  1  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr  2 
3.  Wykaz usług - załącznik nr 3 
4.  Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 
6. Informacja zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp. – załącznik nr 6 
7. Oświadczenie w zakresie zobowiązania podmiotów trzecich - załącznik nr 7 
8. Wzór umowy – załącznik nr 8  
 
 

 

 

 


