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Nazwa zamówienia: 
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CZĘŚĆ I 
 
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg 
Adres: ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, 
Telefon: (34) 322 92 22, faks: (34) 378 54 68 
Adres e-mail: pzd@czestochowa.powiat.pl, 
Witryna: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od 07:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 16:00, 
piątek 7:30 do 15:00, 
NIP: 573-23-08-295,  
Regon: 151406009 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 ze zmianami), 
zwaną dalej „Pzp”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1025 S na odcinku DK-1 
w m. Łochynia – do skrzyżowania z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) – 
długości 3,48 km – Etap I, Gmina Mykanów. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ. 
3.3. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany 

jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub 
wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w 
art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze 
określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim 
przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w 
stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: 

a. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), 
c. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
d. standardów emisyjnych. 

Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

3.4. Planuje się dofinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania             
w ramach dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

3.5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 
3.5.1. Na wykonane roboty – w zakresie robót, zastosowanych materiałów oraz zamontowanych 

urządzeń (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym), Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości, na czas określony formularzu ofertowym (36, 48 lub 60 miesięcy, 
licząc od daty odbioru). 
Powyższe oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych 
robót, wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zarządu Dróg całość lub część 
robót wykona ponownie; w związku z powyższym, w okresie trwania gwarancji 
Wykonawca winien brać pod uwagę konieczność utrzymania oznakowania poziomego w 
stanie gwarantującym posiadanie parametrów określonych w Dokumentacji projektowej. 
Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi 
udzielonej gwarancji jakości.  
W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie (najpóźniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawić odpowiednio zmienione 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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Strony ustalą, że w okresie trwania gwarancji Zarząd Dróg będzie dokonywał przeglądów 
gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.   
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek,   o których mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, 
określonym  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zarząd Dróg. 
W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 
funkcjonowanie obiektu lub zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązuje się 
do przystąpienia do działań naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciągu 
24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zarząd 
Dróg na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na 
koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia warunków określonych przez gestorów sieci 
dotyczących realizacji zadania, w tym do uwzględnienia w ofercie przetargowej kosztów 
wynikających z powyższych warunków oraz kosztów nadzorów branżowych. 

 
Roboty branżowe, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom  

(w tym usługi geodezyjne), należy wskazać w zał. Nr 7 do SIWZ Zakres robót wykonywanych 
przez podwykonawców. 

 
3.7. Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu 

komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z 
przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może odbyć ją, we 
własnym zakresie. 
 

Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji 
projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie 

przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
3.8. Kod CPV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień) 

45233140-2 Roboty drogowe 
 
4. Termin wykonania zamówienia 

4.1 Wymagany termin realizacji umowy: do 29.07.2016 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.2 Opis warunków  
5.2.1 Zamawiający opisuje warunek z pkt 5.1.1.2: 

”O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie” tj.:  
5.2.1.1. wykonali 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 minimum 1 roboty budowlanej, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym o wartości każdej roboty nie 
mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto). 
Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza: wykonanie robót 
polegających na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem drogi 
publicznej. 
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5.2.2 Zamawiający opisuje warunek z pkt 5.1.1.3: 

”O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia” (dotyczy momentu realizacji umowy) tj.:  
5.2.2.1. będą dysponować osobą/-ami – kierownikiem budowy/kierownikami – 

posiadającą/-ymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia 
bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków Kierownika Budowy, zgodnie              
z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w branży: 
- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie dróg. 

5.3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący barku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie 
zamówienia publicznego z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

5.4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp. 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 
określonych w pkt 5.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy 
ci wykonawcy wspólnie. 
Warunki określone w pkt 5.3. i 5.4. powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 
 
5.5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków 

5.5.1. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej 
siwz. 

5.5.2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
wykonawca spełnił. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
6.1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie 
wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 
1817) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 
 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda, 
następujących dokumentów: 
6.2.1. aktualny 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; 

6.2.2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

6.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
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lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

6.2.4. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do siwz) 
 

6.3. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. W tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku 
nr 3 do siwz. 

 
6.4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 

wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda: 
6.4.1. wykazu robót budowlanych (zał. nr 4) wykonanych (zgodnie z warunkiem pkt 5.2.1. 

SIWZ) 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 oraz z załączeniem dowodów (zgodnie z §1 ust. 2 
ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) 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.  

 
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach SIWZ, dane finansowe 
zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych. 

 
6.5. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na czas 
realizacji zadania), Zamawiający żąda; 
6.5.1. wykaz osób i podmiotów – zgodnie z pkt 5.2.2.1. siwz, 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, (wg wzoru w zał. nr 5 siwz) 

6.5.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (wg wzoru w zał. nr 6 siwz); 

 
6.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
6.6.1. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 

wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu 
się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas 
udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego 
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zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem 
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy 

wykonywaniu zamówienia 
6.6.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
6.7. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach , o 
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 
6.7.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej – wzór zał. nr 9 do siwz. 

 
6.8. Zawartość oferty - oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania  
6.8.1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 1),  
6.8.2. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 
6.8.3. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli 

uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), 
6.8.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3 niniejszej siwz, (wg. załączonego wzoru nr 

3 do siwz), 
6.8.5. dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2, 6.4, 6.5, 6.6. (jeżeli dotyczy), 6.7. 
6.8.6. wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (zał. nr 7), jeżeli 

wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawców, należy również dołączyć 
załącznik wypełniony zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku. 

6.8.7. Kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, potwierdzenia wpłaty wadium. 
 

6.9. Forma dokumentów 
6.9.1. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
6.9.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczone przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli 
zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 

6.10. Podmioty zagraniczne 
6.10.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.3.1, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
6.10.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
6.10.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu 

6.10.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
6.10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.10.1.1 i 6.10.1.3. SIWZ powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 6.10.1.2., powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 
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6.10.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6.10.4. Podmioty zagraniczne składają również pozostałe dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt. od 6.1 do 6.7 siwz w formie określonej w pkt 6.1 i 6.9. 
 

6.11. Oferty wspólne 
6.11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako 

konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
6.11.1.1 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 
6.11.1.2 wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

6.11.1.3 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 

6.11.1.4 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące 
się na wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko 
pełnomocnika konsorcjum, 

6.11.1.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. 
konsorcjum) składają dokumenty lub oświadczenia, z których treści wynikać 
będzie, że razem/łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

6.11.1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, (polegających na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, oraz na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustaw.), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

6.11.1.7 Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu. 

 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
7.1 Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

7.1.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (faks i droga elektroniczna: każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, dodatkowo na 
piśmie oryginał (np. przesłanie pocztą). 

7.1.2 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje zapytania na piśmie pod adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. 
Sobieskiego 9, Sekretariat, II piętro, pokój 241. 

7.1.3 Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 34/378-54-68, lub na adres e - mail 
pzd@czestochowa.powiat.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści 
zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

7.1.4 W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie 
e-maila wpisać: „nr sprawy PZD.3450.3.2016 – Przebudowa drogi powiatowej         
Nr 1025 S na odcinku DK-1 w m. Łochynia – do skrzyżowania z DP 1019 S          
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(ul. Wolności w m. Borowno) – długości 3,48 km – Etap I, Gmina Mykanów”          
w celu rozpoznania sprawy. 

 
7.2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

7.2.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany 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 od końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 7.2.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.2.2 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 7.2.1. 

7.2.3 Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na portalu strony 
internetowej http:// www.pzdczestochowa.4bip.pl . 

 
7.3. Zmiana do Ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  

7.3.1. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może 
zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające 
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numeru. 

7.3.2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

7.3.3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy 
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach. 

7.3.4. zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 
7.4 Zmiany do SIWZ 

7.4.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

7.4.2 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

 
7.5 Wyjaśnienia do ofert 

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

 
7.6 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby: 

7.6.1. W zakresie merytorycznym: 
Mariusz Doniec - tel. (34) 322 92 24, fax. (34) 378 54 68, 
Andrzej Przybylski- tel. (34) 322 92 24, fax. (34) 378 54 68, 

7.6.2 W zakresie proceduralnym:  
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Roman Pakuła - tel. (34) 322 92 22, fax. (34) 378 54 68, 
e-mail: pzd@czestochowa.powiat.pl 

 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. 
(Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania telefonicznie) 
 

8. Wymagania dotyczące wadium 
8.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści 

tysięcy złotych 00/100), 
8.2 Formy wadium 

8.2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: 
8.2.1.1 pieniądzu, 
8.2.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
8.2.1.3 gwarancjach bankowych, 
8.2.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
8.2.1.5 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

8.3 Sposób i miejsce składania wadium 
8.3.1 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: Bank BGŻ, Nr 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją: 
"Wadium – nr sprawy: PZD.3450.3.2016". 

8.3.2 Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. od 8.2.1.2 do 8.2.1.5 należy złożyć 
w formie oryginału w Siedzibie zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg 
Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy 
załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. 

8.3.3 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 
gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 
i nazwiska). 

8.3.4 Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja bezzwrotną (Nie trzeba zwracać 
oryginału gwarancji do ubezpieczyciela) i nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.3.5 Postanowienia pkt. 8.3.3. i 8.3.4. stosuje się również do poręczeń wskazanych w pkt. 15.2 
niniejszej siwz 

 
8.4 Termin składania wadium 

8.4.1 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do 
dnia 19.02.2016 r. do godz. 09:00. 

8.4.2 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się 
na rachunku bankowym zamawiającego. 

8.4.3 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego 
oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. 

 
8.5 Zwrot wadium 

8.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy pzp. 

8.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

8.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
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została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

8.5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-
mniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

8.5.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 

8.5.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 

9. Termin związania ofertą 
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3 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 
związani a ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie z gody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 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. 

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

10.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

10.3 W interesie wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: 
 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………. 
Adres………………………………………………………………………… 
OFERTA  
Nr sprawy PZD.3450.3.2016 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025 S na odcinku DK-1 w m. Łochynia – do skrzyżowania  
z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) – długości 3,48 km – Etap I, Gmina Mykanów 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie 
ul. Sobieskiego 9. 42-200 Częstochowa, II piętro, pok. 241, sekretariat 
nie otwierać przed: 19.02.2015 r. do godz. 09:15. 
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą) 
 

10.4 Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 
10.5 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
10.6 W interesie wykonawcy leży aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed 

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 
10.7 Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną, 



nr sprawy PZD.3450.3.2016 
 

 11

10.8 W interesie wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać 
aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 

10.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

10.10 Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z 
zastrzeżeniem, że musza one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego 
w przygotowanych wzorach. 

10.11 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 klauzula: „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, aby 
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice 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. 
Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 
pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie 
ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej 
przepisie, tj. że zastrzeżona informacja: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności  
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku 
uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. 

10.12 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

10.14 Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane.  

10.15 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.16 Koszty przygotowania ofert. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

11.1 Składanie ofert 
11.1.1 Oferty należy składać do dnia 19.02.2016 r. do godz. 09:00 w siedzibie 

Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. 
Sobieskiego 9, (II piętro, pokój nr 241, sekretariat). 

11.1.2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
11.2 Otwarcie ofert 

11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2016 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 w pokoju nr 244, II 
piętro. 

11.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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11.2.3. Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

11.2.4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom 
nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) tj. cena – wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 
usług oraz podatkiem akcyzowym, 

12.2 Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są 
obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. 

12.3 Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia 
określony w dokumentacji przetargowej załączonej do SIWZ, oraz wszelkie koszty związane 
z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. roboty dodatkowe, tymczasowa 
organizacja ruchu itd.). 

12.4 Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. nr 1 do SIWZ), 
zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 4,567≈4,57). 

12.5 Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na cenę oferty: 
12.5.1 korzystanie z mediów przez Wykonawcę będzie realizowane przez Wykonawcę na 

własny koszt. 
12.5.2 obiekty tymczasowe (zaplecze wykonawców, śmietnik na terenie wykonywania 

robót, zabezpieczenie miejsca wykonywania robót) wykonawca winien ująć 
w ofercie, 

12.5.2 wymagane jest ciągłe utrzymywanie czystości w miejscu wykonywania robót. 
12.5.3 Wykonanie geodezji powykonawczej wraz z operatem pomiarowym wyszczególnionym 

w pkt 3.4 SIWZ. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
13.1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ.  
13.2 Kryterium oceny ofert jest:   

13.2.1. cena ofertowa waga 95 %. 
13.2.2. czas gwarancji (za wykonany przedmiot zamówienia) waga 5 % 

13.3 Sposób oceny 
13.3.1.  Wzór do obliczenia punktowego w kryterium CENA  
 

Cena najniższa oferowana (brutto) 
Cena =      x 100 punktów x 95 % 

Cena badanej oferty (brutto) 
W kryterium „Cena” można osiągnąć maksymalnie 95 punktów 
 

13.3.2. Wzór do obliczenia punktowego w kryterium DŁUGOŚĆ GWARANCJI (podany w 
liczbie miesięcy, minimalna liczba miesięcy: 60 miesięcy, maksymalna liczba miesięcy 
84 miesięcy).: 

 
                Długość gwarancji (liczba miesięcy) badanej oferty 

Długość gwarancji =                        x 100 punktów x 5 % 
            Długość gwarancji (liczba miesięcy) oferowany najdłuższy 
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13.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów za całość 
zamówienia, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji  

13.5 Zamawiający w toku badania ofert będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zamian w treści oferty, o czym 
niezwłocznie zawiadomi wykonawcę którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy 
który w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienia 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona na mocy art.89 ust.1. pkt.7 
ustawy. 

13.6 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o 
podane kryterium oceny ofert. 

 
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres 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 – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

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

14.2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy, zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej 
oferty na stronie internetowej, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz 
zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do: 
1) dostarczenia zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r.). 

2) dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego obliczonego na podstawie 
przedmiaru robót  

3) harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) dostarczenia zamawiającemu dokumentów (oryginał lub kopia potwierdzona 

zgodnością z oryginałem) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uprawnienia tj.: 
a) zgodnie z przedmiotem zamówienia 
b) zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające 

aktualny wpis kierownika budowy na listę członków tej izby. 
c) Dokumenty potwierdzające wpis tymczasowy dla obywatela państwa 

członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera 
budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność 
w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim uczestniczący w wykonywaniu zamówienia na podstawie art. 20a 
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, 
poz. 42 ze zm.), ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania 
zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "świadczeniem usług 
transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z 
zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11. 

5) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
oferty. 

14.4. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
14.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

15.1 Wysokość zabezpieczenia. 
15.1.1 Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 8 % ceny ofertowej (brutto). 

15.2 Formy zabezpieczenia. 
15.2.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 

formach: 
15.2.1.1 pieniądzu; 
15.2.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

15.2.1.2 gwarancjach bankowych; 
15.2.1.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
15.2.1.4 poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
15.3 Sposób i miejsce składania zabezpieczenia. 

15.3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej 
powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany w pkt. 1 siwz, rachunek bankowy. 

15.3.2 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 15.2 niniejszej siwz. 

15.4 Termin składania zabezpieczenia. 
15.4.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
15.4.2 Zabezpieczenie składane w formie innej niż pieniężna winno zabezpieczać umowę 

min. do dnia planowanego terminu realizacji zamówienia oraz uwzględniać 30 
dniowy termin zwrotu zabezpieczenia o którym mowa w art. 151 ust.1 ustawy.  

15.5 Zwrot zabezpieczenia. 
15.5.1 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w następujący sposób: 
15.5.1.1 Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % wniesionego 

zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za 
należyte wykonania przedmiotu umowy. 

15.5.1.2 Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady robót budowlanych w niniejszej umowie. 

 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego  
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 
17.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
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danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

17.2. 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 Pzp. 

17.3. ODWOŁANIE 
17.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

17.3.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3.3. 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. 

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

17.3.5. 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 za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

17.4. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 
17.3.2. SIWZ). 

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

17.6. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2 ustawy Pzp (pkt 17.3.2. SIWZ). 

17.7. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

2) 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 pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.8. 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: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 
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jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8. 

17.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 ustawy Pzp (pkt 17.7 i 17.8. 
SIWZ) wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 

dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o 

udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

17.11. SKARGA DO SĄDU 
17.11.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
17.11.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

17.11.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

17.11.4. Skargę wnosi się 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. 

17.11.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

17.11.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

17.11.7. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 
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17.11.8. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w 
dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

17.12. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i 
skarg do sądu. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać 
bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych. – art. 179 do 198g.  

 
CZĘŚĆ II 
DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ 
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

1.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
3. Informacja o przewidywanych  zamówieniach uzupełniających 

3.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust.1 pkt 6 Pzp. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 
5.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną. 
5.2 Adres poczty elektronicznej: e-mail: k.nowowiejska@czestochowa.powiat.pl 
5.3 Adres strony internetowej: http//: www.pzdczestochowa.4bip.pl 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą 
6.1 W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone 

rozliczenia w walutach obcych. 
7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej  

7.1 Nie dotyczy postępowania. 
8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
9. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 
 

9.1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu wykonania umowy, za 
obopólną zgodą stron, tylko w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie 
przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do 
przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w 
szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, 
uderzenia pioruna, gradobicia itp.,  

b) jeżeli przyczyny niemożności dotrzymania terminu wykonania umowy będą następstwem 
konieczności dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w 
okoliczności będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie termin umowy, 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, o których mowa w §7 ust.15 umowy, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
(w szczególności kategorii gruntu, kurzawki itp.),  

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 
szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji,  

f) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do 
przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 

g) przedłużających się uzgodnień branżowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opóźnienie 
spowodowane przez władze), niezbędnych w celu prowadzenia robót,  

h) protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót. 
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9.2. Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy  
o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ppkt a) lub wystąpienia 
warunków, o których mowa w ppkt b)-h), jak również o okres konieczny do usunięcia lub 
ustąpienia ich skutków. 

9.3. Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym: 
a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w § 6 

umowy, przy uwzględnieniu warunków określonych w SIWZ odnośnie kwalifikacji tych osób, 
b) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,  
c) Wykonawcy – tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa, 
d) rezygnacji z części robót i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
e) zwiększenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust.2 umowy, na 

warunkach określonych w §4 ust.5 i 6 umowy, 
f) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub 

zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom, 
g) zmiany stawki podatku VAT i w związku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko w 

przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po dacie zawarcia 
umowy; 

h) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i 
rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 

9.4. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wystąpienia 
konieczności wykonania robót zamiennych lub/i wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej– tylko w przypadkach i na warunkach określonych w §3 
ust.7 i 8 umowy. 

9.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
ich nieważności. 

9.6. Przyjmuje się zasadę, że zmiana umowy w zakresie terminu musi wynikać z czynników 
obiektywnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć przyjmując istnienie niezbędnych, 
zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów i tryb ich obiegu, kompletność materiałów 
wyjściowych i czas niezbędny na uzgodnienia z właściwymi instytucjami (wraz z czynnościami 
administracyjnymi uprawnionych organów). 

9.7. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym 
paragrafem winien być zgłoszony zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 

9.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
ich nieważności. 

 
CZĘŚĆ III 
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ  
1. Podwykonawcy 

1.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom 
1.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Żąda również wskazania przez 
wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.3. Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) 

zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty za 
wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.  
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b) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

1.5. Nie spełnienie wymagań określonych w pkt 1.4 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (zgodnie z pkt. 1.7 lub 1.10.) 

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

1.7. Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1.4. pkt b. 

1.8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z pkt 1.7., uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego 

1.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

1.10. Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w pkt 1.7.. 

1.11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z pkt 1.10, uważa się za 
akceptacje umowy przez zamawiającego. 

1.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

1.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w pkt 1.4. pkt b, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

1.14. Przepisy pkt 1.1 – 1.13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

 
CZĘŚĆ IV 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Dokumentacja dotycząca wykonywania inwestycji - w formacie *.pdf na stronie: http//: 
www.pzdczestochowa.4bip.pl 
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CZĘŚĆ V 
ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ 
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1  
2. Wzór oświadczenia – zał. nr 2 
3. Wzór oświadczenia – zał. nr 3 
4. Wykaz wykonanych robót– zał. nr 4 
5. Wykaz osób – zał. nr 5 
6. Wzór oświadczenia – zał. nr 6 
7. Zakres robót wykonywanych przez podwykonawców – zał. nr 7 
8. Projekt umowy – zał. nr 8 
9. Załącznik nr 9 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacji o tym, ze wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 

 


