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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Gmina Miejska Przemyśl 
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 
ul. Wybickiego 1 
37-700 Przemyśl 
Tel. 16 679-03-35 do 38 
Fax 16 679-03-35 do 38 w. 222 
www.zdm-przemysl.com 
przetargi@zdm-przemysl.com 
 

2. Oznaczenie wykonawcy 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) - (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający, korzystając z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Budżet Obywatelski 
Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem 
podwórza” 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - ok. 215 m2  
- nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 320 m2 
 
Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy, mapa sytuacyjna i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

Informacje dodatkowe 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca podał – 
o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
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Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
- czynności polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnika 
 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
czynności jak wyżej. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących przedmiot umowy. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 5 
dni roboczych, Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności: 
1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2. 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  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; 

3. 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; 

4. 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. 

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 wyżej czynności.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, wykonujących czynności wskazane powyżej na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (w tym również niezłożenie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów o których mowa wyżej) – w wysokości 
500,00 zł  za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 
Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być 
wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby. 
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5. Zamówienia częściowe 
 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
  

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp.  
 

7. Informacja o ofercie wariantowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

8. Termin wykonania zamówienia  
1 miesiąc od przekazania placu robót 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

9.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 
9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

             zdolności technicznej lub zawodowej 
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, roboty brukarskie polegające na budowie lub remoncie 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej oraz roboty budowlane 
polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.  

 
10. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
-23 ustawy Pzp 

 
10.2. Dodatkowo Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 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 likwidacje jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 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 (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.) 
- który naruszył obowiązki podatkowe dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie 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 ustawy 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 tych należności. 

10.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 

10.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 10.2. SIWZ, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
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nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

10.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający , uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 10.4. SIWZ. 

10.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU  POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  
11.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

11.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez 
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
4. 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. 

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

11.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 11.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

11.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
11.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.2.  

11.8. 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 
informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki 
nr 2 i 3 do SIWZ. 
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11.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – 
dotyczące podwykonawców.  

11.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

11.11. Wszelkie Oświadczenia , o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale.  

11.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.  

 
11. Oferta wspólna 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

12. Wadium 
Nie jest wymagane. 
 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Nie jest wymagane 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
Wymagania podstawowe: 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby 
uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi 
być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność  
z oryginałem. 

Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 
We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie firmy i siedziby 
Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Forma oferty  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną. 
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
Dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 
- arkusze (kartki) powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. 
Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (ce) ofertę. 
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15. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Zmiany w treści SIWZ 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej : www.zdm-przemysl.com 
 

16. Zebranie wykonawców. 
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Joanna 
Podolak – tel. 16 679 03 35 w. 208, 

 
18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w  Przemyślu, 
ul. Wybickiego 1, pokój nr 104 w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia 11.09.2018 r. do godz. 09.30 

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłoczna zwrócona wykonawcy.  
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy 

opisać następująco: 
Oferta w postępowaniu na  

„Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego  
wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza” 

Nie otwierać przed dniem: 11.09.2018 r. godz. 10.00 
 

4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr ..”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE” 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, 
ul. Wybickiego 1, pokój nr 19 w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10.00. 
 

21. Tryb otwarcia ofert 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez 
otwierania. 
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3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwarcia kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana 
- informacje dotyczące ceny, gwarancji, terminu wykonania, warunków płatności 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
 

22. Zwrot oferty bez otwierania 
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
 

23. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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. 

 
24. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego dołączonego do SIWZ. 
2. Do wartości netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Suma wartości netto i podatku VAT stanowi wartość brutto oferty. 
3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie 

pozycje przedmiarowe.  
4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ. 
Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 
pozycjach , Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych 
w kosztorysach ofertowych. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6. Wycenione kosztorysy ofertowe dot. części na które Wykonawca składa ofertę, należy 
dołączyć do oferty. 

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
25. Kryteria oceny ofert 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie : 
Cena – 60 % 
Gwarancja – 40 % 
1 % = 1 punkt 

2. Zasady oceny kryterium  
Kryterium „Cena”: 
według wzoru – Cn/Cb x 60 pkt 
gdzie Cn - cena najniższa, Cb - cena badanej oferty 
Kryterium „Gwarancja”: 
według wzoru – Gb/Gn x 40 pkt 
gdzie Gb – okres gwarancji oferty badanej, Gn – najdłuższy okres gwarancji  
Okres gwarancji wykonania nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 
miesięcy. 
Ocenie będzie podlegał wydłużony termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.  
Jeżeli Wykonawca podtrzyma termin gwarancji określony w SIWZ jako minimalny 
otrzyma 0 punktów. 

Jeżeli wykonawca nie wpisze w ofercie okresu gwarancji Zamawiający uzna, że podtrzymuje 
on minimalną gwarancję (tj. 12 miesięcy) i nie przyzna mu punktów za przedmiotowe 
kryterium. 
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Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium cena 
i ilości punktów przyznanych w kryterium gwarancja. 
 

26. Tryb oceny ofert 
Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego zdania, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 
27. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej  Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy (wykonawcom), którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d. unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 3a i 3d, na stronie 
internetowej. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez kilku wykonawców wykonawca przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych wykonawców. 

 
28. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli: 
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
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3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. 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. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

7. Odwołanie  wobec  treści   ogłoszenia   o   zamówieniu, a  także   wobec   postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

8. 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.  

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności.  

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2. 

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu (art. 198a – 198g ustawy Pzp). 

 
30. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub faksu z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na 
numer referencyjny postępowania : ZDM.NE-3.333.15.2018. Adres do 
korespondencji: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 
Przemyśl, e-mail: przetargi@zdm-przemysl.com 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami oraz oświadczeń  
i dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu . 

4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 
elektroniczną lub faksem, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 
przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy 
lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią przekazanego pisma. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Podolak, tel. 16 679 03 35 w. 208 
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31. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 
1. Zał. nr 1 – formularz oferty 
2. Zał. nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. Zał. nr 4 – STWiORB  
5. Zał. nr 5 – kosztorys ofertowy 
6. Zał. nr 6 – wzór umowy  
7. Zał. nr 7 – sytuacja  

 

 


