
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl 

Ogłoszenie nr 24978 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.  
Częstochowa: Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie 
dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 



I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 15140600900000, ul. ul. Sobieskiego  9, 42217   Częstochowa, woj. śląskie, 
państwo Polska, tel. 343 785 467, e-mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.  
Adres strony internetowej (URL):  
Adres profilu nabywcy: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
nie  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
tak  
http://www.pzdczestochowa.4bip.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
 
Adres:  
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne wykonywanie i dostawa 
znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic 
informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w 
Częstochowie w 2017 roku. 
Numer referencyjny: PZD.340.3.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków 
drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na 
drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 
roku. 3Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. 
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w 
niniejszej SIWZ. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i 
pochodzące z bieżącej produkcji, a także muszą posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Zgodności i 
Aprobatę Techniczną uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem budowlanym „B” nadawanym 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 j.t.). Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z załącznikiem do Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003 roku z późn. zm. „Szczegółowe warunki techniczne 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach”, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zgodnie z Wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich dla znaków drogowych 
przeznaczonych na drogi wojewódzkie. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych 
w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość dostarczanego 
przedmiotu zamówienia do nowych norm. 3Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać znaki i 
urządzenia drogowe pionowe oraz urządzenia ruchu drogowego. Lustra drogowe. Zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 Lipca 2003 r. „w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania”, punkt 9. Lustra drogowe wypukłe 
o zwiększonym kącie obserwacji : -lustra drogowe okrągłe, -lustra drogowe prostokątne. Znaki 
pionowe. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 Lipca 2003 
r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania” Punkt 1.2 - Wielkość, 
wymiary i widoczność znaków – przedmiotem zamówienia są znaki średnie, do wykonania lic 
znaków należy stosować materiały odblaskowe typu 1, 2 oraz folie pryzmatyczne. Odwrotna strona 
tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadących z 
przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy 
umieścić informacje, zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej 



użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. Punkt 1.3 – Barwa i odblaskowość 
znaków – całość zamówienia zgodnie załącznikiem do rozporządzenia Punkt 1.4 – Liternictwo 
znaków drogowych pionowych – całość zamówienia zgodnie załącznikiem do rozporządzenia. 
Ogrodzenia U - 12. Poręcze typ "olsztyński" z rury stalowej fi 60 mm czarnej, a następnie 
ocynkowanej i pomalowanej na przemian w pasy wys. 25 cm o barwie białej i czerwonej przy czym 
pierwszy dolny pas barwy białej. Ogrodzenie złożone z owalnych zamkniętych modułów oraz 
słupków montowanych w gruncie. Łączenie tych elementów za pomocą sworzni gwintowanych. 
Rozpiętość modułu 1,5 m, wysokość ogrodzenia 1,0 mb. Poręcze te będą umieszczone w obrębie 
szkół, uniemożliwiając gwałtowne wtargnięcie pieszego na jezdnię. Słupki Słupki ocynkowane ø 
60,3 mm lub ø 76, min. grubość ścianki słupka 3,0 mm lub 3,2 mm. Słupki o długości 3,5m, 4,2m, 
4, 7m, wraz z przetyczkami. Konstrukcja kratownicowa z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 
Do mocowania na fundamencie betonowym, beton klasy nie mniejszej niż C16/20 według normy 
PN-EN 206- 1, gr. ścianki 3,2 mm należy rozumieć, iż konstrukcja kratownicowa z rur stalowych 
ocynkowanych ogniowo będzie zespolona z gruntem za pomocą fundamentu betonowego, 
wykonanego z betonu klasy nie mniejszej niż C16/20 według normy PN-EN 206-1. Wymiary 
konstrukcji kratownicowej będą wiadome dopiero przy składaniu zamówienia. Kształt kratownicy 
według poniższego rysunku. „Konstrukcja kratownicowa do tablic o powierzchni 
wielkogabarytowej 3,5 m2 wykonana z dwóch rur o średnicy Ø50 mm i Ø60 mm połączonych 
prętem Ø14 mm”. Znaki D-42, D-43, E-17a, E-18a (drogi wojewódzkie) -Znaki D-42 i D-43 o 
wymiarze 1200 mm x 700 mm na podkładzie z blachy stalowej z podwójnie giętą krawędzią na 
całym obwodzie, lico z folii odblaskowej II generacji. -Znaki E-17a i E-18a o wysokości 530 mm 
(wysokość czcionki 162 mm) na podkładzie z blachy stalowej z podwójnie zagiętą krawędzią na 
całym obwodzie, lico z folii odblaskowej II generacji, -Tarcza znaku w kolorze szarym (RAL 7044) 
-tarcza znaku na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią na całym 
obwodzie Oznakowanie drogowskazowe (drogi wojewódzkie) -Znaki drogowe na podkładzie z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z ramką stalową i profilami usztywniającymi, -Lico znaków 
z folii pryzmatycznej pokryte folią antyroszeniową -Stosowane znaki pionowe muszą spełniać 
warunki normy nr PN-EN/12899. Tablice informacyjne Tablice informacyjne należy wykonać 
zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi. Bariera U-11a Typ bariery U-11a. Konstrukcja balustrady 
ocynkowana i pomalowana na kolor wskazany w zleceniu. WT ZDW : Tarcza znaku ma mieć 
„usztywnioną krawędź poprzez jej podwójne zagięcie lub zamknięcie ramą opasającą tarczę” 
dotyczy wszystkich znaków oprócz znaków typu D-42, D-43, E-17a i E-18a, dla których należy 
wykonywać tarcze znaków na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie giętą 
krawędzią na całym obwodzie.  
 
II.5) Główny kod CPV: 34992200-9 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 



data zakończenia: 31/12/2017 
 
II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę 
własnym transportem na jego ryzyko i koszt. Dostawa nastąpi w terminie: 7 dni kalendarzowych od 
daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (przesłanego faksem lub e-mailem) - w 
przypadku zamówienia do 20 znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia 
(przesłanego faksem lub e-mailem) - w przypadku zamówienia od 20 do 50 znaków drogowych 
pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 30 dni kalendarzowych od daty złożenia 
przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (przesłanego faksem lub e-mailem) - w przypadku 
zamówienia powyżej 50 znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w dni 
robocze w godzinach od 7:00 – 15:00. O konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy 
Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie bądź faksem.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę 
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego 
do oferty oświadczenia. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę 
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego 
do oferty oświadczenia. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: Wykaże, iż w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu odpowiadające swoim rodzajem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.. Określenie „dostawę w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu” oznacza: 
dostawy znaków drogowych za łączną kwotę dostawy nie mniejszą niż 50.000,00 zł w ramach 
jednej umowy. Będzie dysponować potencjałem technicznym - wyposażeniem technicznym 
przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  



(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 
podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania następujących dokumentów: 1. Odpisu 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. 
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: PN-EN 13043:2004. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów 
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania ( wzór załączony do niniejszej 
siwz – załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz z oświadczeniem Wykonawcy składają: a) wykaz usług 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 



wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane ( wzór - załącznik 4 do SIWZ). b) 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( wzór - załącznik 5 do do SIWZ). c) na 
podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych. d) 
w związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Kierownikowi Obwodu 
Drogowo-Mostowego kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich 
należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie 
później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych 
wymogów osoby nie będą dopuszczone do wykonywania przedmiotu zamówienia, a więc nie będą 
mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. e) jeżeli podczas realizacji zadania usługę będzie 
wykonywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub 
jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała zakończyć wykonywanie usługi, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki 
przypadek. Fakt zatrzymania takiej osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną 
przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6.1.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez 
Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” ( wzór załączony do niniejszej siwz – 
załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, 
wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa 
zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  
 



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 



nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
CENA 90 
DŁUGOŚĆ GWARANCJI/RĘKOJMI 10 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ Na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: 
a)nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, b)Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, 
c)nastąpi zmiana wartości przedmiotu zamówienia spowodowana dodaniem rodzaju i ilości zakresu 
prac obejmujących usługę Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z 
oferty. Przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub 
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 1)w razie zakłócenia toku usług przez 



protesty społeczne i ingerencje osób trzecich, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych 
przez Wykonawcę, 2)działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania robót, Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), 
Zmiany osobowe tj. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 
na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami jedynie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego oraz wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, 
których zamawiający realizuje przedmiot umowy nie wymagają aneksu do umowy. Określa się 
następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: Zmiana postanowień zawartej umowy 
może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia powyższych okoliczności, Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być 
wyrażony na piśmie.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 27/02/2017, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> 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. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


