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RINT.271.37.2019                                                  Jabłonka, dnia 21 października 2019  roku  

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację     

Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.jablonka.pl 

 

 
 

Ogłoszenie nr 612330-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.  

Gmina Jabłonka: Przebudowa drogi gminnej „Do Sołtystwa” w km od 0+528,65 do km 

0+668,17 wraz z budową mostu do Sołtystwa w km od 0+441,65 do km 0+528,65 w 

miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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  

http://www.jablonka.pl/
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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: Gmina Jabłonka, krajowy numer identyfikacyjny 

54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1 , 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 

182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 182 652 468.  

Adres strony internetowej (URL): www.jablonka.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

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  

www.jablonka.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  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
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Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Urząd Gminy Jabłonka ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pokój nr 1 (sekretariat).  

 

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: Przebudowa drogi gminnej „Do 

Sołtystwa” w km od 0+528,65 do km 0+668,17 wraz z budową mostu do Sołtystwa w km od 

0+441,65 do km 0+528,65 w miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka  

Numer referencyjny: RINT.271.37.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie zadania pn 

„Przebudowa drogi gminnej „Do Sołtystwa” w km od 0+528,65 do km 0+668,17 wraz z 

budową mostu do Sołtystwa w km od 0+441,65 do km 0+528,65 w miejscowości Orawka, 

Gmina Jabłonka” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i 

normami. 2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: Odcinek I w km od 0+000 - 

0+441,65 / 441,65mb/ - zrealizowany w 2018 r Odcinek II w km 0+528,65 - 0+668,17 - 

istniejąca droga gruntowa - przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do szerokość 

jezdni wykonanej z betonu asfaltowego -3,50 m - utwardzenie poboczy drogi kruszywem 

łamanym 0 -31,5 mm - na szerokości 2*1,0m Projektowana konstrukcja nawierzchni: -

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm -warstwy jezdni - warstwa wiążąca z 



 

Strona 4 z 16 

 

betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm -wykonanie podbudowy, kruszywo naturalne 0-63 mm - 

gr. 43 cm +kruszywo łamane 0-31,5 mm - gr. 7 cm Łączna długość odcinka 

przebudowywanej drogi : 139,52 mb, szerokość jezdni 3,5 m, pobocza - 2*1,0m, -most o 

konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej wspartej na żelbetowych przyczółkach 

posadowionych bezpośrednio; -zabezpieczenia mostu z narzutu kamiennego; -przebudowa 

odcinka drogi gminnej wraz z odtworzeniem lewostronnego rowu przydrożnego , w tym 

wykonanie nawierzchni asfaltowych, podbudów z kruszyw, roboty ziemne(wykopy, nasypy), 

itp; przebudowa dwóch zjazdów indywidualnych; -wykonanie wszelkich niezbędnych 

czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy aby uzyskał w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument pozwalający na użytkowanie obiektów objętych 

zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego Szczegółowy 

zakres prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4. 

CPV Główny przedmiot: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

44212100-0 Mosty 45233140-2 Roboty drogowe 5. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 11 do SIWZ Dokumentacja techniczna – 

projektowa Załącznik Nr 12 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych Załącznik Nr 13 do SIWZ Przedmiary Przedmiary robót stanowiące załączniki 

do SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą 

stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.) 6. 

Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 

miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość 

udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. 

Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy 

otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres 

gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt  

 

II.5) Główny kod CPV: 45221111-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

44212100-0 

45233140-2 

 

 

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  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

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:  
miesiącach:    lub dniach:  
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lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-20  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
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 stawia w ramach tego warunku szczegółowych 

wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie oświadczenia załączonego do oferty  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych 

wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie oświadczenia załączonego do oferty  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 2.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykaże się 

realizacją wykonaniem, co najmniej 1 roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

polegających na realizacji robót w zakresie 

budowy/rozbudowy/nadbudowy/odbudowy/przebudowy/modernizacji mostu/wiaduktu/ 

przepustu/estakady itp. klasy obciążania C (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane w szczególności art. 3 pkt 6) – Załącznik. Nr 7 do SIWZ) Zamawiający w 

zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności. Wykonawca, który 

weźmie udział w postępowaniu winien dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania/realizacji zamówienia tj. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi 

w specjalności - drogowej - mostowej Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 

jedną osobę uprawnień, o których mowa powyżej. Załącznik nr 8 do SIWZ - lub uprawnienia 

równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa. Osoby wymienione powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z 

późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) 

oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 

12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, 

potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 

104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 

1202 z późn. zm.) lub równoważne, tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku 

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
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państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).  

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:  

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: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (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:  
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; 2) 

zaświadczenie 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) zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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; 4) oświadczenia 

wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
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decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenia 

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785). Wzór oświadczenia dla pkt 4-6 stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawca mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa 

dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

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

udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których 

mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 1-3 niniejszej SIWZ składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłaty 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 wykonanie decyzji właściwego organu, b) nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o 

których mowa w ust 1 pkt 1 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem tego terminu 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości 

co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

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:  
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

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

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
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charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – 

Załącznik nr 7 (oryginał); Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty w zakresie 

określonym w warunku w rozdz. 10 ust. 2 pkt. 2.3.1. 2) wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych 

uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami osobami – Załącznik nr 8 

(oryginał) - Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w 

warunku w rozdz. 10 ust. 2 pkt. 2.3.2.  

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)  
4. Inne dokumenty: 1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ). 1a). 

Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż 

pieniądz 2) Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień 

składania ofert o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia – zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby 

określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w 

formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 

ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z 

późniejszymi zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy 

Pzp (według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ). 5) Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 

dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż podziela 

rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: „(…) 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie 

od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza 

brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy 

w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 

aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający 

podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu 

odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i zamieszczony zostanie przez Zamawiającego 

na stronie internetowej www.jablonka.pl wraz w informacją z otwarcia ofert. W przypadku 
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym 

mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. 6)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3 stawy 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 2005 r. o 

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

1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.7 pkt 5, Sekcji III.4 oraz Sekcji 

III.5 (w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ) w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w Sekcji III.7 pkt 5, Sekcji III.4 oraz Sekcji III.5 (w rozdziale 

11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ), które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4) Zobowiązanie innego podmiotu - 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 12.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych). 2. 

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy, tj.: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 

2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.poz.1804 

z późn.zm) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank 

BS Jabłonka Nr 74 8798 0002 0000 0000 0026 0014 (w tytule przelewu należy wpisać 

sygnaturę postępowania RINT.271.37.2019). 4. W przypadku wadium wnoszonego w 

pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1 34-480 

Jabłonka – kasa UG w pok. 105 lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia 

powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie 

oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. Wadium musi być 

wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2019 roku 

do godz. 12:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty 

akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy 
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Pzp. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których 

mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 

wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 11. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca ,którego oferta została 

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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:  

 

 

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:  
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Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

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:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 
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Cena (Kc) 60,00 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg) 40,00 

 

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  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

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:  

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:  

 

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:  
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

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:  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Warunki zmiany ceny, przedmiotu zamówienia lub 

umówionego terminu wykonania zadania, jakie w umowie dopuszcza Zamawiający na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że zmiana postanowień 

zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 2.1. W zakresie warunków 

wykonywania przedmiotu zamówienia: 2.1.1) Zmiany danych teleadresowych, osób 

reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w 

umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci 

pisemnej zgody Zamawiającego. 2.1.2) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody 

Zamawiającego 2.1.3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 

w ofercie wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, w postaci pisemnej zgody Zamawiającego). 

Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub 

zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż 

nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 2.1.4) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w 

toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności 

niezawinionych przez Zamawiającego 2.1.5) Zmiana danych podmiotowych dotyczących 

kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi 

uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ) 2.1.6) W wyniku urzędowej zmiany stawki 

podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki 

zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków 

objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem 

podatkowym w zakresie tego. 2.2W zakresie terminów wykonania: 2.2.1) Zmiany terminu 
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wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: a) zawieszenie robót przez Zamawiającego 

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów; (np. 

długotrwałe (minimum 5 dni) opady atmosferyczne, mrozy, klęski żywiołowe). W takich 

przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę 

zmiany i określony nowy termin realizacji zadania. c) zmian w dokumentacji dokonanych na 

wniosek Zamawiającego d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót e) zmiany terminu 

dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, przez Zamawiającego f) odmiennych od 

przyjętych warunków geologicznych g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w 

szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub 

innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych h) siły wyższej, w wyniku, której nie 

jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja 

zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, niezależnych 

od stron i nie dających się przewidzieć i) z powodu wystąpienia dodatkowych, a 

niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę 

robót, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności 

wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli 

nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych 

standardów jakościowych, za zgodą Zamawiającego, j) konieczności wykonania prac 

wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru 

Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości; k) 

przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji 

branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., l) odmowa wydania przez w/w organy 

wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., za wyjątkiem zawinionych przez 

Wykonawcę, ł) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów 

wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany m) wstrzymanie 

wykonania prac przez uprawnione organy n) zmiana prawa lub obowiązujących norm 

wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy 8) zmiany sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: a) konieczności realizacji zamówienia przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) odmiennych 

od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji 

technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane 

wynikające z: e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach 

art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem 

art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, g) wad dokumentacji projektowej – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego) 2.3) 

Zmiany wysokości wynagrodzenia: 2.3.1) na wskutek rezygnacji z wykonania części 
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przedmiotu umowy, części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i 

określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu 

Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 2.3.2) w przypadkach zmiany (dotyczy umów zawartych na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy): a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art. 142 ust. 5 

ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy). Jeżeli Wykonawca złoży 

wniosek w terminie do 30 dni od daty wystąpienia zmiany wyżej wskazanych przepisów to 

zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w pkt.2.3.2. Jeżeli Wykonawca złoży wniosek po upływie 30 dni od daty 

wejścia w życie wyżej wskazanych przepisów to zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. W wypadku zmiany, o której mowa w 

pkt.2.3.2 a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W 

przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2.3.2 b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o 

którym mowa w pkt.2.3.2 c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Za wyjątkiem sytuacji o 

której mowa w pkt.2.3.2 a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia 

przez Wykonawcę oprócz wniosku także dokumentów uzasadniających wnioskowaną 

wysokość dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w 

pkt. 2.3.2 b) i w pkt. 2.3.2 c). Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, 

zobowiązany jest do dokonania ich oceny pod kątem czy potwierdzają wnioskowaną zmianę 

wynagrodzenia. 2.4) Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących 

potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla 

zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 2.5) Gdy zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia  

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: 2019-11-06, godzina: 12:00,  

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  

> Język polsaki  
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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:  
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 110 

(sala obrad) dnia 06.11.2019 roku, godz. 12.05. 2.Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający 

wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wynosi 10% ceny całkowitej podanej 

w ofercie.  

 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ inż. Bolesław Wójcik 

Zastępca Wójta 


