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Zawartość dokumentacji: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji (załączone oddzielnie): 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu — zał. nr l; 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy — zał. 2; 

c) Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej — zał. nr 3; 

d) Formularz ofertowy — zał. nr 4; 

e) Wzór umowy — zał. nr 5; 

f) Wykaz wykonywanych robót budowlanych – zał. nr 6.  
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  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
     Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Stawiszyn 

Adres: ul. Szosa Pleszewska 3,  

          62-820 Stawiszyn 

Tel. 62 75-28-079 

Godziny urzędowania: 07:30 – 15:30;    

e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl 

Strona internetowa: http://bip.stawiszyn.pl 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą 

Pzp” Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Ustawy. 

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w 

art. 24aa ww. ustawy, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy 

lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie ma nazwę. „Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia- etap I”.  

1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

kod określający przedmiot główny zamówienia:   
45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg  
 

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodnika w miejscowości 

Długa Wieś Trzecia. 

3. Zakres przewidzianych robót do wykonania:                                                                                                                                                                                     

 Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn, droga                       

nr 674327P,  numer dz. 87 (obręb Długa Wieś Trzecia), województwo Wielkopolskie.  

Zakres inwestycji obejmuje między innymi następujące roboty: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 
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• remont przepustów drogowych, 

• studzienki ściekowe, 

• regulacja pionowa urządzeń, 

• roboty nawierzchniowe, 

• krawężniki, obrzeża, 

• ściek przykrawężnikowy 

• zjazdy 

• chodniki 

Na remontowanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1 składającą 

się z następujących warstw: 

0+000 – 0+115 

- szerokość drogi 4,0m, spadek daszkowy 3% 

- szerokość chodnika 1,25m, spadek jednostronny 2% 

0+115 – 0+950 

- szerokość chodnika 1,25m, spadek jednostronny 2% 

 

Konstrukcja jezdni o nawierzchni twardej nieulepszonej: 

- górna warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mmm- 15cm 

- dolna warstwa podbudowy warstwa z kruszywa naturalnego -10cm 

Powierzchnia jezdni o nawierzchni twardej nieulepszonej – 460m2 

 

Konstrukcja chodnika: 

- chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm 

- posypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego – 10 cm 

 

Konstrukcja zjazdu: 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm -15 cm 

- dolna warstwa podbudowy warstwa z kruszywa naturalnego – 10 cm 

 

Długość remontowanych chodników – 950 mb  (strona lewa szer. 1,25m)  

Powierzchnia chodnika: 856 m2  

Powierzchnia zjazdów: 189 m2 

Długość ścieku przykrawężnikowego – 950 mb 

Studzienki ściekowe przykrawężnikowe - 10 kpl 
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Odwodnienie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi,                 a 

spływająca woda zbierana jest przez ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej, gdzie następuje 

odprowadzenie do istniejących wpustów deszczowych. Istniejące wpusty deszczowe podlegają jedynie 

remontowi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić 

warunki bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i 

zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

5. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  z kosztami utylizacji 

ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r  o odpadach                      

( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach ( Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) 

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia przez okres 

minimalny 36 miesięcy- maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania ( bez uwagi) protokołu końcowego. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, projekcie wykonawczym, 

STWiOR, w wytycznych projektanta do plany BIOZ 

8. Jeżeli w  SIWZ oraz w  przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym, a w odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia 

winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu 

umowy z materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie 

gorszych niż określone ( wskazane)  w SIWZ oraz w opisie technicznym i warunkach realizacji 

zamówienia. 

9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks pracy     

( Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) . Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie 

robót budowlanych  szczegółowo określonych  w przedmiarze robót tj. czynności bezpośrednio związane z 

wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane.  

9.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, 

które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, 

kierowników robót. 
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9.2 Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a- na podstawie umowy o 

pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz  ze wskazaniem 

czynności, jakie będą oni wykonywać. 

9.3 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 9 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

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

ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

9.4. 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 9 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 objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby  tych 

osób, imion  i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 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 1997r. o ochronie danych 

osobowych ( tj. w szczególności bez adresów,  nr PESEL pracowników).  Imię i nazwisko 

nie podlega  anonimizacji; 

9.5. Z tytułu nie przedstawienia  przez wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów potwierdzających 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Nie złożenie  przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 9 czynności. 
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9.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

9.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia. 

Wykonawca w takim przypadku jest obowiązany wskazać w ofercie zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem z 

zachowaniem odpowiednich standardów sanitarnych i ochrony środowiska. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

               Termin wykonania zamówienia obejmuje okres do 31.08.2020r  

 

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

l) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

 wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu     

               składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 1 zadania, 

               w ramach którego wykonano/położono łącznie  co najmniej 500m2,  

                powierzchni z kostki brukowej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23. Ponadto Zamawiający przewiduje również wykluczenie 

Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5: 

-pkt 1 ustawy — 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. 2019 poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003r. — Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498 z późn. zm.);  
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- pkt 8 ustawy — który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. I pkt 15, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

3. W rozdziale VI SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od 

Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki 

cywilnej, konsorcjum): 

l) brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) warunek udziału w postępowaniu określony w pkt I ppkt 2) i 3) muszą spełnić łącznie Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) warunek udziału w postępowaniu określony w pkt I ppkt l) musi spełniać Wykonawca świadczący 

usługę zagospodarowania odpadów. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. Treść zobowiązania, o którym mowa w pkt 6 powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu (zakres udostępnianych zasobów), określać czego dotyczy 

zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 

8. 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 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na 

zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w Rozdz. VI pkt 6 ppkt 1) lub pkt. 7. 

9. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie innego podmiotu powinno zawierać 

potwierdzenie uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. 
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10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, 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 
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu— wg zał. nr 1 do SIWZ, 

b) nie podlega wykluczeniu — wg zał. nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o 

których mowa w pkt I. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy — Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

wykonawca przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty muszą określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy — Prawo zamówień publicznych przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów — 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki 

cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Wykonawca winien złożyć: 

a) 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 — Pzp, 

(Zamawiający uzyska we własnym zakresie) 

b) 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, 

c) 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 ubezpieczenia 

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. 

d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 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- załącznik nr 6 
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7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca 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 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę 

poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i 

przedstawieniem tegoż odpisu Zamawiającemu. 

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 

7, 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. Terminy wskazane w pkt 7 stosuje się. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 6 i 7 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. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. I ustawy — Prawo zamówień 

publicznych, 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. 

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

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki 

cywilnej, konsorcjum): 

1) wymagane w pkt 6 ppkt 1 oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie składają łącznie, 

2) wymagane w pkt 6 ppkt 1 (w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio w pkt 7) oświadczenia i dokumenty 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

VII.OFERTY WSPÓLNE (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w rozdz. VI ust. I pkt. 1 a) i 1 b) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI 

pkt. 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 6 

SIWZ, przy czym: 

l) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V 

ust. I SIWZ 

2) oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 1 składa każdy z nich. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

l. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w następujących formach: 

a) pisemnej, 

b) drogą elektroniczną — adres: przetargi@stawiszyn.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający 
domniemywa, że pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany przez 
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wykonawcę adres zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią 
pisma. 

3. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 

• Pani Angelika Grzelaczyk (ws. procedury ZP) — tel. 62 75 28 079 

• Pani Angelika Bąk (ws. przedmiotu zamówienia) — tel. 62 75 28 079 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

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

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

      1.      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.  
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg zał. nr 4 do SIWZ - wraz z wypełnionymi i 

podpisanymi załącznikami i wymaganymi oświadczeniami. 

3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci 

elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z dokumentów dołączonych do oferty. 

4. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w 

jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego. Poprawek w treści 

oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej w sposób 

czytelny oraz opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 

7. Formularz Oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty lub spięty w sposób 

utrudniający jego zdekompletowanie. Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z ich numeracją 

podaną w formularzu oferty. 
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8. Oferta powinna być złożona w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, z podaniem nazwy 

firmy wykonawcy wraz z adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia: „Oferta na „Remont 

chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia- etap I”, wg poniższego wzoru: 

 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina i Miasto Stawiszyn 
ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn 

Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: 

Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia- etap I 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 

07 maja 2020 r. przed godz. 10:15 

9. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin 

złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego. W 

interesie Wykonawcy pozostaje uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty. 

    11. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest  

przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 

   12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Stosowne 

zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na żądanie każdego 

uczestnika postępowania. 

XII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

l. Ofertę należy złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn,                                

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, sekretariat do 07 maja 2020 r. do godz. 10:00. 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 07 maja 2020 r. o godz. 10:15  w Urzędzie Gminy i Miasta 
Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn. 

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ. 



Remont  chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia – etap I 

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn ,tel. ( 62 ) 75-28-079,  

fax ( 62 ) 75-28-097, www.stawiszyn.pl, e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl 

15 

 

2. Cena oferty  uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług 

3. Cena musi być podana w złotych polskich netto i brutto określona cyframi i słownie. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty ( związania). Z wybranym wykonawcą zostanie 

zawarta umowa za cenę kosztorysową obejmującą zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w opisie technicznym i warunkach realizacji zamówienia oraz przedmiarze robót.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zmiany, o których mowa muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

zamawiającego.  

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy 

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmian, o których 

mowa muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do 

formularza ofertowego. 

8. Cena zawarta w formularzu oferty, o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z rozdz. III SIWZ oraz zawierać podatek VAT. 

10. Zamawiający nie przewiduje częściowego rozliczenia robót. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 

12. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zmawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w  tym złożenie dowodów, dotyczących 

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

Wykonawcy.  

13. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

14. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 

15. Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

1. Kryterium oceny ofert są: 

a) cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia — 60%. 

b) długość okresu gwarancji — 40% 
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2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny 
oferty: 

- w  kryterium cena: 
     P1=(Cmin/C)xW1,  gdzie  
                                                        P1-ilość punktów obliczana dla kryterium cena, 

     Cmin- cena najtańszej oferty, 
     C-cena rozpatrywanej oferty, 

           W1-waga kryterium cena   
- w kryterium długość okresu gwarancji: 

P2=(G/Gmax)xW2,            gdzie  
                                                  P2-ilość punktów obliczana dla kryterium długość okresu  gwarancji, 

                                           Gmax
- najdłuższy oferowany okres gwarancji, 

     G - okres gwarancji rozpatrywanej oferty, 
           W2 - waga kryterium długość okresu gwarancji 

      Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu gwarancji : 

- nie może być krótsza niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego, 

 - nie może być dłuższa niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego. 

3.    Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po 

podsumowaniu przyznanych punktów w dwóch kryteriach. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzić będzie co 

najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 24 ust. I ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian 

w treści oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, wskazując miejsce, 

termin i godzinę podpisania umowy. 

2. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy w przypadku złożenia oferty wspólnej — 

umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę. 
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3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane drogę elektroniczną, albo 10 dni — jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej. 

4. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 

ustawy, ale Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie weksla z poręczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez 

ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zapłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie, oddział w Stawiszynie 

            Nr 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 

6. Wniesione pieniądze będą przechowywane na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym 

Zamawiającego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP. 

XVII.  WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy. 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego 

terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zamówień publicznych. 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 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. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 

a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 

Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

XIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU 
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, 
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Stawiszyna, ul. Szosa Pleszewska 3, 

62-820 Stawiszyn , tel. (0627528079) , e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl;  

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Panem 

Damianem Posiłkiem – Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. 

Szosa Pleszewska  3, 62-820 Stawiszyn , tel. 062 7528079 wew 22, za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@stawiszyn. pl;  

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na udzielenie złotowego kredytu 

długoterminowego w kwocie 3.328.273,14  zł, odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja  postępowania, 

4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

5. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Wykonawcy nie przysługuje: 

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

              -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż     

              podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 
/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


