


 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1 Nazwa  i adres zamawiającego: 
 

Gmina Miasto Raciąż, pl. Adama Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż 

NIP: 567-19-05-245, REGON: 130377853 

telefon: (23) 679-11-63; fax.: (23) 679-18-65 

godziny urzędowania: 7:30 -15:30 (od poniedziałku do piątku) 

adres strony internetowej:_http://bip.um.raciaz.asi.pl 

e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl 

1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) zwanej w dalszej części specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w skrócie „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

1.3. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w 

odniesieniu do robót budowlanych. 

1.4. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2017r. poz. 1579 z późn. zm.)  

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 

2 niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Gmina Miasto Raciąż 

 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z 

jej wymaganiami. 

 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych w 

Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części: 

Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 

0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km. 

Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od 

km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km. 

Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona)  na odcinku od km 0+000 do 

km 0+493 o długości 0,493 km. 

 

W zakres prac będą wchodziły: 

- roboty pomiarowe 

- frezowanie nawierzchni 

- nowa nawierzchnia 

http://bip.um.raciaz.asi.pl/
mailto:sekretariat@miastoraciaz.pl


 

 

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 

 

 

 
2.3.    Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji 

stanowiącej załącznik do SIWZ oraz w przedmiarach robót. 

 

2.4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot:   

CPV   45233140-2  Roboty  drogowe  

  

Dodatkowe przedmioty:  

CPV 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg  

CPV 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg  

CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe 
 
2.5. Rozwiązania równoważne 

Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych. W przypadku gdy w 

dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 

wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, to służy ono jedynie do 

ustalenia charakterystyki tych produktów i Wykonawca ma obowiązek 

wbudować/zastosować produkty posiadające właściwości zapewniające zgodne z 

dokumentacją techniczną składającą się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym 

samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia produkty równoważne 

innych producentów.  

  

Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne obowiązany jest wykazać, że 

oferowany/-e produkt/-y odpowiada/-ją wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

Wymagane parametry techniczne zostały podane w dokumentacji technicznej. W tym celu 

wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zastosowany/-e produkt/-y 

równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji 

technicznej.  

  

Jeżeli Wykonawca w kosztorysie ofertowym w opisie pozycji robót nie wskaże, że oferuje 

produkt równoważny poprzez dopisek: „produkt równoważny”, wówczas na etapie realizacji 

umowy Wykonawca ma obowiązek stosować takie produkty jakie wynikają wprost z 

dokumentacji technicznej. 

 

2.6.Zatrudnienie na umowę o pracę polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze 

zm.).  Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót 

budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane 

przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były 

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę.  

  

Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania 

zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika 

budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w 

przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, tj. 



 

 

wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób świadczących 

usługi w ramach prowadzącej działalności gospodarczej np. kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

  

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia.  

 

2.6.1 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

2.6.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie 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 2.6. czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

• 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 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; 

 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 z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

 

2.6.3 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.6. czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w punkcie 16.4.. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 2.6. czynności.  

 

2.6.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.10.2018r.  

3.2 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych 

harmonogramów rzeczowo-finansowych niniejszej inwestycji w terminie 7 dni od 

podpisania umowy. 

3.3 Zmawiający zaakceptuje bądź naniesie zmiany do przedstawionych harmonogramów w 

terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę wymienionego w pkt. 3.2. 

harmonogramu.   

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1b ustawy Prawo zamówień 

publicznych dotyczące: 

 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

a) w zakresie potencjału kadrowego 

 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 



 

 

 

b) w zakresie wiedzy i doświadczenia 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał należycie: 

 
Dla części 1: 
co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

budynku każda o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto każda obejmująca min 2000 m2 

przebudowy, remontu nawierzchni dróg zrealizowanych w technologii betonów asfaltowych 

 

Dla części 2: 
co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

budynku każda o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto każda obejmująca min 2000 m2 

przebudowy, remontu nawierzchni dróg zrealizowanych w technologii betonów asfaltowych 

 

Dla części 3: 
co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

budynku każda o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto każda obejmująca min 2000 m2 

przebudowy, remontu nawierzchni dróg zrealizowanych w technologii betonów asfaltowych 

 

 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w 

postępowaniu mogą spełniać łącznie.  

 

Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 
 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach 

w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 

 

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone w § 17 - 21 

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Rozdział 5 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 

5.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1                     

pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. „Z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 



 

 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z późn. 

zm.) 

 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę który 

naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 15 pzp, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty należności. 

 

 

Rozdział 6 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania 

wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć: 

 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy i art. 24 

ust. 5 pkt 1 i 8 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w  art. 

25 ust. 1 ustawy. 
 

6.2. Dokumenty, które Wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie Zamawiającego w 

terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i 

w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 

 

Niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, Zamawiający zwróci się o 

właściwe dokumenty do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 



 

 

decyzji właściwego organu. 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

d) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty  (wzór załącznik nr 4) 
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na 

zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 6.2 lit a-c. 
 
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 a-c składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

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 6.2 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. Terminy określone w pkt 6.2 stosuje się. 

 

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. informacji z otwarcia 

ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, -(wzór 



 

 

załącznik nr 5); 
 

6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, ze 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. W celu 

weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów,  

 

Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty. 

 

Rozdział 7 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
 

7.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie, pocztą 

elektroniczną lub faksem oraz poprzez zamieszczanie wymaganych informacji na 

stronie internetowej www.bip.um.raciaz.asi.pl w Biuletynie Informacji Publicznej z 

zastrzeżeniem pkt. 3. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz 

pełnomocnictwa. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez 

wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do 

potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w 

sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

5. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres: Gmina Miasto Raciąż, Plac 

Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż fax (0-23) 679 18 65, adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@miastoraciaz.pl 

6. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający 

może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w 



 

 

niniejszej specyfikacji sposobów. 

7.2. Wizja lokalna – Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej 

na wniosek Wykonawcy. Po złożeniu wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej 

Zamawiający wyznaczy termin jej przeprowadzenia i niezwłocznie zawiadomi o nim 

Wykonawcę. 

 

 
Rozdział 8 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

 

9.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 

tym Zamawiającego. 

 

9.5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

10.1 Przygotowanie oferty: 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

2.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3.  Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Do oferty 

powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane 

przez osobę/y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 

inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

5.  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 

w tych dokumentach. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 

osób podpisującej ofertę. 



 

 

7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

10.2. Dokumenty składające się na ofertę: 
 

1. Wypełniony formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 

2. Wypełniony załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania 

3. Wypełniony załącznik Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 

 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika o reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

b) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:  

 

 wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,  

 oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

 dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać 

złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

 Wszelka korespondencja oraz rozlicznie dokonywane będą wyłącznie z 

podmiotem występującym jako pełnomocnik.  

 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.  

6. Sposób zaadresowania oferty: 

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w 

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone 

nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 

OFERTA w postępowaniu pn. 
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części: 

Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 
do km 0+257 o długości 0,257 km. 



 

 

Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 
0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km. 

Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona)  na odcinku od km 0+000 do 

km 0+493 o długości 0,493 km    

nr postępowania KG.271.9.2018 

NIE OTWIERAĆ PRZED  31.07.2018 r. godz. 11.15 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

Rozdział 11  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 

17, w sekretariacie do dnia: 31.07.2018 r. godz. 11.00 

 

11.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemne. 

 

11.3. Oferty zostaną otwarte dnia: 31.07.2018 r. godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego 

Urząd Miasta Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, pokój nr 28 (II piętro). 

 

 

Rozdział 12 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

12.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie 

koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 

wykonawcę. 

 

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

 

12.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o 

dokumentację projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego oraz dokumentację 

Załączoną w wersji elektronicznej do niniejszego postępowania. 

 

12.4. Dostarczony przez zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte 

w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez wykonawcę przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść 

SIWZ i wszystkich jej załączników, wzoru umowy, poprzez wskazanie w formularzu oferty 

ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmioty zamówienia. 

 

12.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen 



 

 

 
 

Rozdział 13 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 
 

13.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

 
Lp Kryterium Opis Waga 

1. Cena(C) Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać 

się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 

70% 

2 Okres gwarancji (Gw)  Okres gwarancji udzielony przez wykonawcę 30% 

 

13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę 

punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+Gw). 

 

1. Kryterium „CENA” 
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 70 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według 

poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu: 

 
Cmin 

C = ------------------------------- x 70 

C bad. 

 

Gdzie: 
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena(brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert C bad. - cena 

(brutto) oferty badanej 

 

2. Kryterium „OKRES GWARANCJI”: 
Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  

 

Za okres gwarancji powyżej 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy przyznane 

zostaną dodatkowe punkty. Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. Oferta 

wykonawca który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące lub krótszy niż 36 

miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 jako niezgodna z SIWZ. Brak 

wskazania okresu gwarancji spowoduje, że oferta zostanie odrzucona na podstawie                  

art. 89 ust 1 pkt.2 jako niezgodna z SIWZ. 

Oferta proponująca najwyższy/najdłuższy okres gwarancji otrzyma 30 pkt, pozostałe oferty 

będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu: 

 
 
Gw bad. 

Gw = ---------------------------- x 30 

Gw max 

 

Gdzie: 



 

 

Gw - ilość punków oferty badanej w kryterium okres gwarancji  

Gw bad- ilość miesięcy okresu gwarancji w ofercie badanej 

Gw max - najwyższa zaoferowana ilość miesięcy okresu gwarancji spośród wszystkich 

podlegających ocenie ofert 

 

13.3. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Rozdział 14  

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

14.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji. 

 

14.2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do 

zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż określone w art. 94 Pzp. 

 

14.3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

 

14.4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

14.5. Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys ofertowy zwierający zestawienie 

robocizny, rodzajów materiałów i sprzętu najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy. 
 
Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  

     następujących formach: 

15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 

 

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  



 

 

i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy pzp:  

 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane  

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego 

okresu. 

 

15.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 

pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

15.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób 

reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez 

upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno 

wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i 

powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi  zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych  kar umownych) oraz 

roszczenia  z tytułu rękojmi. 

 

15.7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu okres rękojmi w wysokości 

wynikającej co najmniej z przepisów kodeksu cywilnego. 

Okres rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji w przypadku, gdy okres gwarancji - 

zaproponowany przez Wykonawcę - będzie przewyższał zagwarantowany przepisami 

kodeksu cywilnego okres rękojmi. 

 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 
 

16.1 Wzór Umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa. 

 

16.3 Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku 

do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 

 

1. zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, 

niezależnej od Wykonawcy, 

2. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanych w dzienniku budowy, lub 

innych okoliczności, mających znamiona działania siły wyższej, rozumianych jako 

spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia. 

3. zmiany technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia 

w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach 

niezawinionych przez Wykonawcę; 



 

 

4. zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawców 

zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

5. dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/, 

6. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

7. terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

8. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentów do których 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany, 

9. wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego. 

10. zmiany Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej 

przepisami obowiązującego prawa, 

11. wydłużenia czasu na realizację projektu przez instytucję wdrażającą. 

12. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

przedmiotowej umowy dotyczący zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w 

wyniku okoliczności nie zależnych od Zamawiającego, tj. uzależnionych decyzjami 

osób trzecich lub uwarunkowanych siłą wyższą 

 

Zmiana musi być dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu. Zmiana wymaga zgłoszenia 

w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 

wprowadzenia zmian. 

 

16.4. Zamawiający przewiduje możliwość naliczenia kar, które będą naliczane w 

następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień zwłoki: 

a) w terminie realizacji umowy,  

b) w oddaniu przedmiotu umowy, 

c) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

d) w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 

e) z tytułu przerwy w realizacji robót, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn 

od niego zależnych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót budowlanych. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto za 

odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z 

innych tytułów, Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,15% 

wynagrodzenia umownego, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 300 zł 

za każdy stwierdzony przypadek 



 

 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar 

umownych z wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy. 

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 2.6 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości 1000 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

zapisów dotyczących zatrudnienia. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót budowlanych. Z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace wewnątrz budynku  

w czasie niezakłócającym normalnego funkcjonowania i pracy wynikających z 

przeznaczenia budynku, uwzględniając standardowo przyjęte w nich godziny 

pracy/użytkowania. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZASADY ROZLICZEŃ 

FINANSOWYCH 
17. 1. Zamawiający ustanawia następujący sposób dokonywania płatności 

 17.1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. 

17.1.2. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie dokonywane na podstawie 

faktury VAT końcowej. 

17.1.3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego 

wykonania, w tym między innymi: 

a) podatek VAT; 

b) koszty wszelkich robót wykonawczych; 

c) koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót; 

d) koszty zagospodarowania terenu budowy; 

e) koszty utrzymania zaplecza budowy; 

f) koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót; 

g) wszelkie opłaty i koszty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, 

h) koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie 

wykonywania robót oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników budynku, 

i) koszty protokołów, prób i sprawdzeń, 

j) koszty opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 

k) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną, 

l) koszty zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na teren 

budowy, 

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 

użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji 

ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót, w tym utrzymanie w 

czystości odcinka drogi krajowej, na który dokonywany jest zjazd z terenu budowy, 

n) koszty robót tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowania zaplecza dla potrzeb 

budowy, w tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu 

wykonawcy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników oraz 

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 

o) koszty energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby realizacji Zamówienia, 



 

 

p) koszty odbiorów związanych ze sprawowaniem nadzorów jednostek zewnętrznych 

wynikających z odrębnych przepisów takich jak między innymi przyłączeń sieci 

telekomunikacyjnych, 

1. inne niewymienione z nazwy koszty niezbędne do zrealizowania i odbioru 

końcowego zadania. 

17.1.4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom 

cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

17.1.5. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w 

następujących przypadkach: 

a) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, 

b) odstąpienia od umowy. 

17.1.6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w 17.1.5. podstawą do wyliczenia 

kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i 

obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu o szczegółowe kosztorysy 

(sposób wyliczenia ceny oferty). 

17.1.7. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko zaniżenia w 

ofercie ceny ryczałtowej, poprzez nieuwzględnienie podczas jej ustalania kosztów 

prac nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 

 

17.2. Zamawiający ustala następujące formy rozliczeń finansowych 

17.2.1. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową/rachunkiem 

końcowym, 

 Należności Wykonawcy zapłacone zostaną przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. 

 Termin wystawienia faktury/rachunku - do 21 dni od daty sprawdzenia i podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3) W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wraz z fakturą/rachunkiem, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz 

podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 

wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą/rachunkiem. 

 

17.2.2. Termin realizacji faktury/rachunku wynosi do 30 dni od daty złożenia na dzienniku 

podawczym Urzędu Miejskiego w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09 – 140 

Raciąż, faktury/rachunku zgodnej  

17.2.3. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego 

protokołem odbioru końcowego robót, Zamawiający zmniejszy wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez 

nich Zamawiającemu stosownych faktur/rachunków. Przed dokonaniem 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy w 

terminie 7 dni od daty doręczenia pisma Zamawiającego 

 

 

Rozdział 18 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 
 



 

 

18.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

 

18.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej http://bip.um.raciaz.asi.pl 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. 

 

18.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej http://bip.um.raciaz.asi.pl 

 

18.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

http://bip.um.raciaz.asi.pl.  

 

18.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i 

zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

 

Rozdział 19 

19.1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. 

19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

19.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

19.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 20 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

20.1 Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

20.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

20.3 Ze względu na wartość zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

http://bip.um.raciaz.asi.pl/
http://bip.um.raciaz.asi.pl/
http://bip.um.raciaz.asi.pl/


 

 

 
 

20.4 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 na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

Załącznik Nr 1 – formularz oferty 

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 

Załącznik Nr 4 –  wykaz robót budowlanych 

Załącznik Nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy 

Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa 


