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ZP.271.14.2018 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej w skrócie SIWZ 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, w którym wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na zadanie pn.:  

„Przeciwdziałanie degradacji  środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie 

Strzelce Wielkie” w ramach osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, działanie V.4 Ochrona 

Przyrody, poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska Regionalnego 

programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zatwierdził: 

                        Wójt  

           Marek Jednak  
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1. Zamawiający: 

Zamawiającym jest :  

Gmina Strzelce Wielkie 

NIP:  508-001-39-40 

Regon:  151-398-646 

Dokładny adres do korespondencji:  

Urząd Gminy Strzelce Wielkie 

ul. Częstochowska 14 

98-337 Strzelce Wielkie 

Tel. 34 3110778 

Faks: 34 3110778 

Strona internetowa:  www.strzelcewielkie.biuletyn.net 

e-mail: ugstrzelce@post.pl 

 

2.  Tryb udzielania zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, w którym wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej zwaną: „Pzp”. 

2.2. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót 

budowalnych. 

2.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), ustawie z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) i ustawie Pzp. 
  
2.4. Zamawiający wskazuje, iż stosowanie do art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o zamówienie publiczne. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie 
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aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, 

 o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Przedmiot zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie 

degradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”.  

W oparciu o PFU, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót. 

Część 1 zamówienia - Roboty budowlane 

Opis  przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  do SIWZ w formie tabeli 

Część 2 zamówienia - Nasadzenia roślin  

Opis  przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  do SIWZ w formie tabeli  

Informacje wspólne dla dwóch części zamówienia: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia na etapie opracowania projektów 

stosowania wytycznych wynikających w szczególności z poniższych publikacji: 

• Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami – Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu 

wdrażania funduszy europejskich 2014-2020; 

• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Minister Infrastruktury  

i Rozwoju – maj 2015; 

• Przepisy prawa budowlanego – Art. 5. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, 

które należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu 

należytej staranności, by przedmiot którego zakres został określony w programie 

Funkcjonalno-Użytkowym oraz w SIWZ , osiągnął gotowość do użytkowania.   

  

 

Uwaga: 
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Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, 

że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu temu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez dostawy 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.2. Warunki szczególne realizacji zamówienia: 

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia w Części  1 zamówienia Roboty ziemnie, wykonanie nawierzchni wraz  

z oświetleniem zewnętrznym. 

 3.3. Przed złożeniem oferty należy się zapoznać z zakresem prac do wykonania.  

Dla należytego wycenienia zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej na terenie 

realizacji zamówienia i w jego okolicy. Zamawiający informuje, że teren objęty 

zamówieniem jest ogólnodostępny. Z terenem na którym przewidziano roboty budowlane  

i jego okolicy można zapoznać się w dogodnym dla zainteresowanego wykonawcy terminie. 

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1, Części 2  określają następujące 

dokumenty: 

1) program funkcjonalno- użytkowy; 

2) dokumentacja projektowa; 

3) STWiOR  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

wzór umowy stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 

3.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres: 

dla 1 części zamówienia minimum 3 lata na  cały przedmiot zamówienia z 1 części 

zamówienia od dnia odbioru końcowego. 

dla 2 części zamówienia minimum 12 miesięcy na  cały przedmiot zamówienia z 2 części 

zamówienia od dnia odbioru końcowego. 
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3.5.1. Zamawiający w ramach innych kryteriów oceny ofert związanych z przedmiotem 

zamówienia ocenia wydłużenie okresu udzielonej gwarancji od dnia odbioru 

końcowego. 

3.5.2. Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji nastąpi zgodnie z oświadczeniem 

Wykonawcy – wg opisu ujętego w pkt 14 SIWZ pt. Opis kryteriów, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

3.5.3. Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji (ponad 5 lat) jest równoznaczne  

             z wydłużeniem okresu rękojmi. 

3. 6. Informacje ogólne charakteryzujące zamówienie: 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

Główny kod CPV: 

45.00.00.00-7 - roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

45 11 27 23 - 9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

37 53 52 00 - 9  Wyposażenie placów zabaw 

71 32 00 00 - 7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45 23 32 50 - 6  Roboty w zakresie nawierzchni z wyj. dróg 

77 30 00 00 - 3  Usługi ogrodnicze  

45 23 31 62 - 2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

45 21 13 20 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 

31 52 72 00 - 8 Oświetlenie zewnętrzne 

45 22 33 00 - 9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

03 45 20 00 - 3 Drzewa 

03 45 13 00 - 9 Krzewy 

03 45 10 00 - 6 Rośliny 

03 45 12 00 - 8 Cebulki kwiatowe 

45 11 27 00 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45 11 12 13 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
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3.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie 

czynności składające się na wykonanie Robót lub usług i związane  z wykonaniem tych Robót 

lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były 

wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Osoby 

wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie 

budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub 

usług. Wymaganie nie dotyczy Projektantów, Geodety, Kierownika budowy oraz 

Kierowników Robót branżowych, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoba powołana do 

pełnienia tej funkcji była związana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcą inną 

formą zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą 

obejmującą pełnienie tej funkcji i będzie pełnić tę funkcję osobiście. 

3.7.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 3.7. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

       ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia   

       spełniania   ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.7.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7. SIWZ 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
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objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy –  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (projektu umowy). 

3.7.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 3.7. po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy: 

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

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

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

3.7.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z pkt 3.7.2., 3.7.3., bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie 

będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3.7. będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 
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3.7.5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.7. SIWZ na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 

samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona 

zatrudniona na umowę o pracę). 

3.7.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności. 

3.7.7. W przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli realizacji 

obowiązku, o którym mowa w pkt 3.7. Zamawiającemu przysługuje kara umowna  

w wysokości 3000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

3.7.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

do Państwowej Inspekcję Pracy . 

 

4. Termin wykonania zamówienia  

Część 1 zamówienia – od zawarcia umowy do dnia : 31.10.2019 r 

Część 2 zamówienia – od  dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1. Nie podlegają wykluczeniu. 

5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. 

5.3. Zamawiający określa warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymagane od 

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 

oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności: 
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5.3.1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunku: 

W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędne do realizacji 

zamówienia w wysokości co najmniej: 
 
Część 1 zamówienia – 300 000,00 zł, (trzysta tysięcy złotych) 

Część 2 zamówienia – 70 000,00 zł. (siedemdziesiąt tysięcy złotych) 

Informacja dodatkowa: 

W zakresie wykazania warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się środkami w wysokości zsumowanych 

wymaganych wartości dla dwóch części na które składa ofertę. 

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 5.3.1. niniejszych 

postanowień, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający 

przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela kursów średnich walut 

obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

5.3.2. Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli: 

5.3.2.1. skieruje do realizacji zamówienia zasoby ludzkie umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w szczególności skieruje osoby 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia określone 

przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.): 
 
Część 1 zamówienia,: kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

- lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

  obowiązujących przepisów. 

Część 2 zamówienia :- co najmniej 1 ogrodnikiem lub leśnikiem posiadającym wykształcenie 
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średnie lub wyższe oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w zakresie 

odpowiadającym wykształceniu i doświadczenie w pracach związanych   

z zagospodarowaniem terenów zielonych co najmniej przy dwóch zrealizowanych 

zamówieniach zleceniach, 

Informacje dodatkowe: 

1. Składając ofertę zarówno na 1 lub na 2 Części zamówienia Wykonawca może wykazać 

dla każdej z części różne osoby jak i te same osoby. 

2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,  

o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  

(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: nabyły kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione  

w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, 

dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

5.3.2.2. posiada doświadczenie (praktykę) w realizacji robót budowlanych związanych  

z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia, tj. 
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wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

Część 1 zamówienia  

a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie budowy  ciągu pieszo 

rowerowego o powierzchni minimum 300 m – każda, w ramach realizacji co najmniej 

dwóch osobnych zadań/umów, oraz co najmniej 2 montaże urządzeń małej architektury  

o wartości tych urządzeń minimum 50 000,00zł. brutto - każda wartość – w ramach 

realizacji co najmniej dwóch osobnych zadań/umów; 

Część 2 zamówienia  

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej : 3 zadań polegających na wykonaniu usług 

sadzenia drzew oraz krzewów o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto- każda 

wartość – w ramach realizacji co najmniej trzech osobnych zadań/umów. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  

z nim stosunków prawnych. 

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5.6. Z dokumentu(-ów) (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 5.5. musi wynikać 

 w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
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- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, ustawy 

Pzp. 

5.8 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.. 

6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

Część 1 zamówienia i Część 2 zamówienia 

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

6.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  pkt 1, 

 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania: 
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6.2.1. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia zaistniały  

w terminach określonych zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie pkt 6.4. 

6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. 
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6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w formie pisemnej z oryginalnym podpisem osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6.8. Zgodnie z art. 24 ust.12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postepowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia: 

7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – odpowiednio do składanej Części zamówienia, z wykorzystaniem wzoru - 

załącznik do SIWZ; 

7.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu określonych w pkt. 5.3. SIWZ – z wykorzystaniem wzoru - załącznik do 

SIWZ. 

a/ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje  

o tych podmiotach: 

- w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ z uwzględnieniem, że nie istnieją      

   podstawy do ich wykluczenia, i 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu (w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2. 

SIWZ) w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – zgodnie z art. 25a ust. 

3 pkt 2) ustawy Pzp. 
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b/ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm tych 

Podwykonawców – art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp – dla każdej Części zamówienia osobno. 

c/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. 

konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. - składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

d/ Złożone oświadczenie o którym mowa w 7.1.e/ potwierdza spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

(jeżeli postępowanie nie zostanie unieważnione) zbada czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż  

5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - z pkt: 7.3. i 7.4. - SIWZ. 

7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących dokumentów: 

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

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

Części 1 i Części 2 zamówienia  

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

 i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
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i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty* wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącym załącznik do SIWZ; -uwaga: w przypadku przedłożenia innych dokumentów 

Wykonawca winien wraz z dowodem podać uzasadnione przyczyny o obiektywnym 

charakterze braku referencji lub innych dokumentów – dotyczy Części 1 zamówienia 

3) wykazu wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej: 3 zadań 

polegających na wykonaniu usług sadzenia drzew oraz krzewów o wartości nie mniejszej niż 

50.000,00 PLN brutto- każda wartość – w ramach realizacji co najmniej trzech osobnych 

zadań/umów - dotyczy Części 2 zamówienia  

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru stanowiącym 

załącznik do SIWZ; dotyczy Części 1 zamówienia 

5) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  

w szczególności odpowiedzialnych za prace dotyczące nasadzeń - dotyczy Części 2 

zamówienia 

7.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy o których mowa w pkt 6 

SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących dokumentów: 

7.4.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

7.4.1.1. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 7.4.1. 
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7.4.1.2. Od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 

Podwykonawców dokumentów wymienionych w 7.4.1. SIWZ. 

7.4.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. 

konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 7.4.1. - składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 7.4.1.4. Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu o którym mowa w pkt 7.4.1. SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającym, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym 

mowa w pkt 7.4.1.1. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis  

w zakresie terminu stosuje się. 

7.4.1.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.4.1.6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy 

podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.5. Oferta wspólna: 
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1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

3) Pełnomocnictwo to winno zawierać w szczególności: 

a)   wskazanie postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy; 

  b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia      

  wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 

c)    ustanowionego Pełnomocnika; 

d)    zakres jego umocowania. 

4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli. 

5) Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1. i w pkt 7.4.1. SIWZ musi złożyć każdy  

z grupy Wykonawców składających ofertę wspólną; 

6) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, 

może składać i podpisywać w imieniu wszystkich z grupy Wykonawców Pełnomocnik 

wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego z Pełnomocnikiem, 

którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. 

8) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do 

grupy Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia jako zdolności 

Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością  

i prawidłowego ukończenia, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Połączenie potencjałów grupy Wykonawców winno mieć na celu należyte wykonanie 

zamówienia. 

9) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako 

najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7.6.  
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W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne – oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114). 

7.9. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę art. 25 ust. 1 ustawy Pzp budzą 

wątpliwości, wyznaczonym przez siebie terminie. 

 

8. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

8.1. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumienie ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1113 ze zm.), faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Z 2016R. POZ. 1030). 

Dane tele-adresowe Zamawiającego: 

Gmina Strzelce Wielkie 

98-337 Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 

Tel. 34 3110778 
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Adres: e-mail: ugstrzelce@post.pl 

8.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty oraz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 6 i 7 SIWZ (również  

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla 

których w SIWZ, ustawie Pzp lub Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie przewidziano obowiązek złożenia ich w oryginale. 

8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030), każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w  pkt. 8.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt.8.4. 

8.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

8.8 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępnia się na 

stronie internetowej. 

8.9. Zamawiający sporządza informacje zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania  

o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 

Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 
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8.10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

9. Wymagania dotyczące wadium 

9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Część 1 zamówienia– 9 000,00zł 

Część 2 zamówienia  –5 000,00 zł 
  
Wykonawca składając ofertę na dwie części zamówienia zobowiązany jest zsumować 

wymagane wartości wadium. 

9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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. 

z 2018 r., poz. 110). 

9.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 2)-5) wówczas 

oczekuje się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez 

Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego 

Wykonawcy. 

Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć przed upływem 

terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: sekretariat UG w Strzelcach Wielkich 

Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą. 

9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Pajęczno oddział w Strzelcach Wielkich  

28 8265 1011 2002 0000 0013 0012 
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UWAGA: 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, oczekuje się aby Wykonawca 

dołączył do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na 

poleceniu przelewu należy wpisać co najmniej: Wadium „ Przeciwdziałanie środowiska 

naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”. 

9.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

9.7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 

46 ustawy Pzp. 

 

10. Termin związania ofertą 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

10.3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

11. Opis sposobu przygotowania ofert.  

11.1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.2.Każdy  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia. 
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11.3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty – załącznik do SIWZ lub innym 

formularzu zawierającym oświadczenia zawarte w tym Formularzu. 

11.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami  i  oświadczeniami) stanowią 

jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięta, zbindowane itp.). 

11.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 

11.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język  polski. 

11.7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 

11.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

11.9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 

11.10. Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 

upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 

zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których 

mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania 

dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji.  

W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej 

ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty 

należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 

notarialnie.  

11.11. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 

11.12. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami  

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
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reprezentowania wykonawcy. W  przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 

przez wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

11.13. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

 

GMINA STRZELCE WIELKIE 

98-337 Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 

Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:  

„Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie 

Strzelce Wielkie” 

Nie otwierać przed 18.09.2018 r. godz.  10 15 

 

11.14.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  ofertę pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej. Koperta dodatkowo musi 

być oznaczona określeniami: ”Zmiana” lub „Wycofanie”. 

11.15.Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji co, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.  

11.16. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), 

zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje wykonawcę. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy 

Strzelce Wielkie nie później niż do dnia 18.09.2018 r. do godz. 1000. 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie 

ofert odbędzie się w dniu 18.09.2018 r. o godz. 1015  w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy 

Strzelce Wielkie. 

12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia. W trakcie sesji otwarcia ofert 

zamawiający poda również nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
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dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

ugstrzelce@post.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

ofertach. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

13.1. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu 

cywilnego – dla każdej Części osobno. 

Składając ofertę zarówno na wszystkie Części zamówienia lub na niektóre z tych Części – 

Wykonawca obowiązany jest podać cenę dla każdej z Część osobno. 

13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 

powinien w zaproponowanej cenie ryczałtowej ująć wszelkie niezbędne nakłady, pozwalające 

osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również wszelkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia, z formą wynagrodzenia, wypełnieniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawnych, umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13.3. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia – dla każdej z Części 

osobno. 

13.4.Podana cena winna być ceną realną, zgodną z regułami rynkowymi, ma obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót w wymaganej jakości i w terminie, 

włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej przez wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz 

wszelkie koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem zamówienia, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi z warunków 

umowy oraz przepisów dotyczących robót budowlanych. 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia o pracę. 

13.5. Podstawą do obliczenia ceny oferty, sporządzenia oferty jest Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 

wykonani i odbioru robót budowalnych. 

13.6. SIWZ oraz dokumentacja techniczna (tj. dokumentacja projektowa oraz SST) stanowi 

element podstawowy do przygotowania oferty w zakresie zawartych rozwiązań technicznych 

i materiałowych.  

13.7. Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy do przygotowania 

ceny oferty. Zamawiający uzna, iż Wykonawca w ramach zaoferowanej w formularzu 

ofertowym ceny ryczałtowej wykona zamówienie zgodnie z jego szczegółowym opisem oraz 

zakresem zawartym w SIWZ oraz załączonej dokumentacji technicznej. 

13.8. Wykonawca w formularzu ofertowym poda: cenę brutto obejmującą podatek od 

towarów i usług (VAT – 23%) za wykonanie każdej z Części zamówienia osobno. 

13.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

13.10. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto obejmującą 

podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – za 

wykonanie każdej z Części zamówienia osobno. 

13.11. Jeżeli zaoferowana cena (w odniesieniu do poszczególnych Części) wydawać się 

będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenia 
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dowodów, dotyczących wyliczenia ceny – zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

13.12. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) oraz ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

13.13. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

14.1. Zamawiający oceni i porówna oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych 

 z udziału w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp. 

14.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najwyżej ocenionej spośród ofert ważnych, 

niepodlegających odrzuceniu, w oparciu o kryterium cena oraz inne kryteria związane  

z przedmiotem zamówienia – w każdej Części osobno: 

Część 1 części zamówienia  

1) cena (C)– 60 % 

2) wydłużenie okresu gwarancji (G) – 36 % 

3) aspekt społeczny- zatrudnienie osób bezrobotnych (S) -4% 

Z tytułu w/w kryteriów Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów, które zostaną 

przyznane wg opisanej powyżej wagi tych kryteriów.  

Sposób oceniania ofert: 

1) Kryterium „Cena” 

W kryterium cena (C), w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 

najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

Liczba Cn 

zdobytych (C) = ----------- x 10 x waga kryterium 60% 

punktów Cb 
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Gdzie: 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych, Cb – cena oferty badanej 60 % – 

procentowe znaczenie kryterium ceny 10- wskaźnik stały 

– liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium C – 6 pkt. 

2) Kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” 

Ocena punktowa w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji (G)” dokonana zostanie na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w sprawie 

deklaracji oferowanego okresu udzielanej gwarancji. 

Minimalny okres udzielenia gwarancji - 3 lata od dnia odbioru końcowego. 

Wykonawca otrzyma - 0 pkt.s 

Sposób przyznawania punktów według wzoru: 

G = Gob x waga kryterium 36% 

Gob – ilość punktów otrzymanych za zaoferowaną długość gwarancji i rękojmi wynoszący: 

4 lata – 2,5 pkt; 5 lat – 5 pkt.; 6 lat – 7,5 pkt.; 7 lat i więcej - 10 pkt 

Wydłużenie okresu gwarancji - ponad 5 lat, jest równoznaczne z jednoczesnym wydłużeniem 

okresu rękojmi. 

Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty odbioru końcowego. 

– liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium G  – 3,6 pkt. 

Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 7 lat, 

Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10 z niniejszego kryterium, a będzie 

związany umową w zakresie gwarancji przez okres wskazany w ofercie. 

Wykonawca w treści złożonego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym winien 

podać łączny okres oferowanej gwarancji (okresy podane w liczbach niecałkowitych w celu 

dokonania oceny punktowej będą zaokrąglane w dół, tj. np. 3,4 miesiące będzie traktowane 

jako 3 lata – Wykonawca otrzyma 0 pkt, np. 4 lata i 8 miesięcy będzie traktowany jako 4 lata 

- Wykonawca otrzyma 2,5 pkt). 
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W przypadku braku podania w treścizłożonego oświadczeni okresu oferowanej gwarancji 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 3-letnią gwarancję od dnia odbioru końcowego. 

Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty. 

3) W kryterium aspekt społeczny – zatrudnienie osób bezrobotnych (S) – ocenie zostanie 

poddana zaoferowana podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym ilość osób 

bezrobotnych, które Wykonawca zobowiąże się zatrudnić na umowę o pracę na pełnen etat 

przy realizacji przedmiotu zamówienia przez okres minimum 3 miesiące . Maksymalna 

Liczba punktów 4. Liczba punktów, która można uzyskać zostanie obliczona wg. Poniższych 

zasad: 

• za nie zatrudnienie żadnej osoby bezrobotnej –0,00  

• za zaoferowanie zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej- 2,00 %  

• za zaoferowanie zatrudnienia 2 lub więcej osób bezrobotnych – 4 %  

Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium S  – 0,4 pkt. 

Część 2 części zamówienia 

1) cena (C)– 60 % 

2) Gwarancja    na    wykonane    nasadzenia  -36 % 

3) Aspekt społeczny- zatrudnienie osób bezrobotnych (S) -4% 

Z tytułu w/w kryteriów Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów, które zostaną 

przyznane wg opisanej powyżej wagi tych kryteriów.  

Sposób oceniania ofert: 

1) Kryterium „Cena” 

W kryterium cena (C), w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 

najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 
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  Liczba        Cn 

zdobytych (C) = ----------- x 10 x waga kryterium 60% 

punktów        Cb 

Gdzie: 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych, Cb – cena oferty badanej 60 % – 

procentowe znaczenie kryterium ceny 10- wskaźnik stały T 

– liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium C – 6 pkt. 

2) Kryterium Gwarancja na wykonane nasadzenia (G)  

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane 

nasadzenia roślin będących przedmiotem zamówienia.  Zamawiający przyzna punkty, jeśli 

zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonanie nasadzenia będzie większy niż 

minimalnie wymagany 12 miesięczny okres gwarancji. Górna granica ocenianej gwarancji na 

wykonane nasadzenia wynosi 24 miesiące.  

W przypadku udzielenia gwarancji na 14 – m-cy  Wykonawca otrzyma 6 % 

W przypadku udzielenia gwarancji na 16 – m-cy  Wykonawca otrzyma 12 % 

W przypadku udzielenia gwarancji na 18 – m-cy  Wykonawca otrzyma  18% 

W przypadku udzielenia gwarancji na 20– m-cy  Wykonawca otrzyma 24% 

W przypadku udzielenia gwarancji na 22 – m-cy  Wykonawca otrzyma 30% 

W przypadku udzielenia gwarancji na 24 – m-cy  Wykonawca otrzyma 36 % 

Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów , lub zaznaczy więcej 

niż jeden kwadrat w Formularzu ofertowym w kryterium „gwarancja na wykonane 

nasadzenia” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji 

na wykonane nasadzenia licząc od dnia odbioru wykonanych nasadzeń, a w kryterium oceny 

„Gwarancja na wykonane nasadzenia” otrzyma 0 pkt  
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3) W kryterium aspekt społeczny – zatrudnienie osób bezrobotnych (S) – ocenie zostanie 

poddana zaoferowana podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym ilość osób 

bezrobotnych, które Wykonawca zobowiąże się zatrudnić na umowę o pracę na pełen etat 

przy realizacji przedmiotu zamówienia przez okres minimum 3 miesiące . Maksymalna 

Liczba punktów 4. Liczba punktów, która można uzyskać zostanie obliczona wg. Poniższych 

zasad: 

• za nie zatrudnienie żadnej osoby bezrobotnej –0,00  

• za zaoferowanie zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej- 2,00 %  

• za zaoferowanie zatrudnienia 2 lub więcej osób bezrobotnych – 4 %  

Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium S  – 0,4 pkt. 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną 

według wzoru: 

Liczba  zdobytych punktów = C + G+S 

Gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium wydłużenie okresu gwarancji 

S- liczba punktów uzyskana w kryterium aspekt społeczny - zatrudnienie osób bezrobotnych  

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Jeżeli złożone oferty otrzymają taką samą ilość punktów Zamawiający dokona 

wyliczenia punktacji poprzez zaokrąglenie ilości punktów z dokładnością do trzech i więcej 

miejsc po przecinku. 

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej 
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samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoża te oferty do złożenia  

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

II. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów  

i zostanie uznana jako najwyżej oceniona – w każdej Części osobno. 

 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

15.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający 

określi miejsce i termin podpisania umowy.  

Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.15.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o niniejsze zamówienie (konsorcjum), których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są obowiązani 

przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która w swojej treści powinna 

zawierać m.in. następujące postanowienia: 

4) okres obowiązywania - co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy  

z Zamawiającym wydłużony o okres gwarancji i rękojmi; 

5) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym; 

6) wskazanie przez uczestników Konsorcjum podmiotu wiodącego upoważnionego do 

prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji i wystawiania faktur za prace 

wykonane przez uczestników Konsorcjum na rzecz Zamawiającego; 

7) określenie celu działania, sposobu współdziałania, zakresu prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich; 

8) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy; 
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9) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi; 

10) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy  

o zamówienie publiczne, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertą najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy 

16.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% całkowitej ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie – w każdej Części osobno. 

16.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem 

umowy. Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należy złożyć przed 

podpisaniem umowy u Zamawiającego. 

16.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
 
1) pieniądzu,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego Bank Spółdzielczy  

w Pajęcznie  oddział w Strzelcach Wielkich 28 8265 1011 2002 0000 0013 0012 

Część I zamówienia lub Część II zamówienia; 

Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin 

uznania na rachunku Zamawiającego. 
 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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. 

z 2016 poz. 359). 16.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.5. Jeżeli Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 16.4 ppkt. 2) – 

5), wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał 
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dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swojej 

treści zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do 

których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty. 

Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy wypłata z gwarancji uzależniona jest jedynie od złożenia 

gwarantowi przez beneficjenta żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz 

oświadczenia, iż osoba za którą gwarant udzielił gwarancji, nie wywiązała się z zobowiązań 

wobec beneficjenta. Natomiast, gdy gwarancja zawiera klauzulę „zobowiązujemy się 

bezwarunkowo do zapłaty” oraz wskazane są, poza oświadczeniem beneficjenta, dodatkowe 

dokumenty, gwarancję taką uznaje się za bezwarunkową, tylko jeżeli złożenie tych 

dokumentów nie stanowi warunku, od którego gwarant uzależnia zapłatę, ale jedynie 

traktowane są jako dokumenty informacyjne. 

16.6. Zwrot Zabezpieczenia odbędzie się w następujący sposób: 

a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

terminu okresu rękojmi za wady. 

 

16.7. Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do 

SIWZ. 

17. Wzór umowy 

17.1. Wzór  umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na podanych w nim warunkach. Zamawiający przewiduje, że każda z Części 

zamówienia będzie realizowana w oparciu o indywidulaną umowę. 

17.2. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści 

formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie 

przez Wykonawcę. 
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18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

18.1. Środki ochrony prawnej określone w ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

18.2. 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. 

18.3.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. 

18.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, określonych w art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.5. 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. 

18.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

 w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.7. 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 
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upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.8. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp. 

18.9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

18.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9a 

ustawy Pzp. 

 

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

22.1  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną – adres  

e-mail:ugstrzelc@post.pl, adres strony internetowej: www.strzelce-wielkie.pl 

 

 

mailto:ugstrzelc@post.pl,
http://www.strzelce-wielkie.pl/
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24. Informacje dotyczące walut obcych 

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

26.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

27. Podwykonawcy 

27.1. Zamawiający dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowej części zamówienia - o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp: Dotyczy Części: 

1i 2,,- 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać budowę ciągu pieszo rowerowego zastrzeżeniem pkt 

5.13. SIWZ. 

27.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych części zamówienia 

podwykonawcom. 

Zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę: 

- części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i 

- podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

27.3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak 

za swoją własną. 

27.4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp. W celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenia zamówienia. 

27.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone są w projekcie umowy – 

załącznik do SIWZ. 
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28. Wykaz załączników 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1. Dokumentacja projektowa.  

2. Formularz oferty – wzór. 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór. 

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór. 

5. Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

– wzór. 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 

wzór. 

7. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania 

ofert – wzór. 

8. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 

wzór. 

9. Projekt umowy  

10. Wzór gwarancji wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego  

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

 

 


