
 

 

Ogłoszenie nr 542388-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.  

Powiat Łęczyński: „WYKONANIE PRAC ZAGOSPODAROWANIA 

POSCALENIOWEGO DLA PROJEKTU „SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE 

ŁĘCZYŃSKIM NA TERENIE GMINY LUDWIN”  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Scalanie 

gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 

43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, 

a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.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.powiatleczynski.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  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111  

 

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: „WYKONANIE PRAC 

ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO DLA PROJEKTU „SCALENIE 

GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA TERENIE GMINY LUDWIN”  

Numer referencyjny: IRP.272.4.6.2020  

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:  

Tak  

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

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

4  

 

 

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: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 

niezbędne do wykonania zadania pn.: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla 

projektu „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin” w 

miejscowościach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, 

gmina Ludwin, powiat łęczyński polegająca na wykonaniu na podstawie projektu budowlano-

wykonawczego/technicznego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowalnych, następujących robót budowalnych. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 

ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 zadania, jak poniżej: 3.2.1. 

Zadanie nr 1 – budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej Zakres robót obejmuje m.in.: budowę 



dróg o nawierzchni tłuczniowej oznaczonych nr 3, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 o łącznej 

długości około 8744 m. Budowa będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na 

nawierzchnię z kruszywa drogowego – co najmniej dwie warstwy o łącznej grubości około 20 

cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zamówienia określa projekt 

budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 3.2.2. Zadanie nr 2 - przebudowa 

dróg o nawierzchni tłuczniowej Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę dróg o nawierzchni 

tłuczniowej lub innej oznaczonych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 o łącznej 

długości około 17489 m. Przebudowa będzie polegała na poszerzeniu, wyprofilowaniu i 

uzupełnieniu kruszywem drogowym; niektóre odcinki zostaną skropione smołą asfaltową. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zamówienia określa projekt 

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz 

przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3.2.3. Zadanie nr 3 - przebudowa dróg 

gruntowych równiarką mechaniczną Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę dróg 

gruntowych równiarką mechaniczną, oznaczonych nr A, B, C, D, E, F, G, H i I o łącznej 

długości około 9719 m. Przebudowa będzie polegała na wyprofilowaniu drogi równiarkami, 

odwodnieniu oraz uzupełnieniu zaniżeń terenu piaskiem lub mieszanką mineralną. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 zamówienia określa projekt 

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz 

przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3.2.4. Zadanie nr 4 - poprawa 

parametrów melioracji szczegółowych, budowa przepustów umożliwiających dojazd do 

działek. Zakres robót obejmuje m.in.: poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych, budowa przepustów umożliwiających dojazd do działek. Poprawa 

parametrów technicznych urządzeń wodnych dotyczy rowów odwadniających o łącznej 

długości około 30 km i obejmuje wykarczowanie krzaków na skarpach rowów, odmulenie 

dna rowów oraz odpowiednie wyprofilowanie skarp koparko-odmularką z rozplantowaniem, 

oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów - 30 szt. Wykonanie niezbędnych 

przepustów o wymiarze Ø60 cm i długości min. 5 m w ustalonych miejscach - 50 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 zamówienia określa projekt 

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz 

przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, 

sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, na ustalonych warunkach. Wykonawca złoży pisemne 

oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet 

dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (dotyczy 

zadania 1 i 2) w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w 

dniu zakończenia inwestycji. 3.5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie budowy. 3.6. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji 

niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 

266). Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 3.7. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 



eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 

opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w niniejszej SIWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub 

konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.8. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, 

do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 

3.9. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne 

dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub 

inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające 

te materiały lub urządzenia. 3.10. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich 

wbudowaniem, montażem. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności. 3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.13. Dodatkowe 

informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty 

przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia, w celu 

zapoznania się ze stanem faktycznym, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi 

utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. 

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o 

uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 12 

dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed 

dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji 

przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie 

budowlano-wykonawczym/technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić 

koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy/techniczny oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał 

pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie 

nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach. 

Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a 

wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, 

Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez 



Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na 

ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.14. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz materiały na równy okres 

wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 10 wzoru umowy. Długość 

okresu gwarancji i zrównanej z nią okresem rękojmi - stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa je na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 

miesięcy (termin maksymalny) licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia 

wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminie określonym w formularzu 

oferty –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca 

zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na 

cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Wzór 

Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ 3.15. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia tj. prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane objęte zakresem 

zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie, w szczególności: a) roboty 

przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty związane z wykonaniem odwodnienia; d) 

roboty związane z wykonaniem podbudowy; e) roboty związane z wykonaniem nawierzchni; 

f) roboty wykończeniowe. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy 

m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną 

dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży 

oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wskazane w ppkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu 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 

imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o 

każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni 

od dokonania takiej zmiany. 5) 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 1 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, 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. 

7) 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 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: a) 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 spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych 

czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych lub gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie 

ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia 

następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w 

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz 

kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli 

stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w 

dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w ppkt.3 – w wysokości po 500,00 (słownie: 

pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w ppkt 3, 

c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w ppkt 4 –w 

wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w pkt 4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w ppkt 3 i 4 

terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie 

obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od 

naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy 

wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233123-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233220-7 

45112330-7 



 

 

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:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-27  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-11-27 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia prac: nie później niż 14 dni od 

podpisania umowy 2. Termin zakończenia robót budowlanych: w zakresie każdej z części do 

dnia 27.11.2020r. 3. Termin odbioru robót budowlanych: 15 dni od zakończenia robót  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

udokumentuje, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż: - w zakresie zadania 1 – 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w 

zakresie zadania 2 – 2 000 000,00zł (słownie; dwa miliony złotych) - w zakresie zadania 3 – 

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) - w zakresie zadania 4 – 400 000,00 zł 

(słownie: czterysta tysięcy złotych) UWAGA! Wykonawca składający ofertę na więcej niż 

jedną część zamówienia winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma posiadanych środków finansowych lub 

zdolności kredytowej dla poszczególnych części zadania. b) jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych)  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) 



doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał: - w zakresie Zadania 1 - jedną 

robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi/dróg o 

wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie jeden milion złotych brutto). - w 

zakresie Zadania 2 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub 

rozbudowie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie dwa 

miliony złotych brutto). - w zakresie Zadania 3 - jedną robotę budowlaną polegającą na 

budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 20 

000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). - w zakresie Zadania 4 - 

jedną robotę budowlaną polegającą na poprawie parametrów melioracji wodnych lub inną 

obejmującą zakres przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN 

brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto). Zamawiający przez zamówienie rozumie 

jedną umowę. Warunek może być wykazany w ramach realizacji jednej inwestycji lub kilku 

odrębnych inwestycji. UWAGA! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część 

zamówienia winien wykazać, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze 

prac odpowiadających zakresowi zamówienia w poszczególnych zadaniach o wartości nie 

mniejszej niż suma wartości poszczególnych zadań : Wartości podane w dokumentach 

potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 

Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. b) 

zdolności zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą następujące kwalifikacje: 

 w zakresie Zadania 1,2 i 3 - co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcje 

Kierownika budowy uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy 

kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 1186 ze zm.), posiadającą 

minimalnie 5 letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika 

budowy w min. jednej robocie budowlanej obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub 

rozbudowę drogi/dróg.  w zakresie Zadania 4 - co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić 

funkcje Kierownika budowy uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy 

kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności wodno-melioracyjnej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 1186 ze zm.), 

posiadającą minimalnie 5 letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji 

Kierownika budowy w min. jednej robocie w zakresie melioracji wodnych UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę posiadającą kilka 

wymaganych uprawnień budowlanych. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia 

budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 

1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 

2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z 

ustawą z dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa– (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 

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

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2272).  

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: 

Tak  

Informacje dodatkowe: 6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 6.3. W celu oceny, czy wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności: a) 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, 

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.4. 

Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 12-23 i ust. 

5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp. 6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał 

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.6.1.2 ppkt 3. 6.6. W odniesieniu do 

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują 

roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6.7. W przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.8. Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 6.9. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6.10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 



powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.11. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 6.12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu powinien spełnić, co najmniej 

jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 6.13. Żaden z podmiotów 

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 6.14. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

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 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:  

7.4.5. 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, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 7.4.6. 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, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 7.4.7. 



oświadczenie 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 2018 r. 

poz. 1445 z późn. zm.), według załącznika nr 12 do SIWZ, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 7.4.8. odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7.4.9. oświadczenie wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, według załącznika nr 

11 do SIWZ 7.4.10. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.7.4.5- 7.4.8 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania potwierdzające, 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 winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

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

składania ofert; 7.4.11. 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. 7.4.10 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. Przepis pkt.7.4.10 pkt a i b 

zdania drugie stosuje się, 7.4.12. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 

przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-mieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 7.4.13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.7.4.5.- 7.4.8. 7.4.14. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione w pkt.7.4.5-

7.4.8., dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP  

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:  

7.4.1. wykaz zrealizowanych 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 - według załącznika nr 9 do SIWZ 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; w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i 

zawodowych dotyczących doświadczenia; 7.4.2. wykaz osób, według załącznika nr 10 do 

SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, spełniających wymagania określone w pkt. 6.1.2. ppkt. 3b wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadanych zdolności technicznych i zawodowych dotyczących zdolności zawodowej; 7.4.3. 

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 

wysokości wskazanej w pkt. 6.1.2 ppkt.2a, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej; 7.4.4. polisa lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych), w celu 

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i 

ekonomicznej;  

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)  

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP są zobowiązani również 

do złożenia następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 11 do SIWZ). 

Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

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

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 7.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich 

Wykonawców. 7.3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.1. 7.3.2. Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 



niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – zał. Nr 8 do 

SIWZ. 7.3.3. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie 

złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci. 

7.3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w 

oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.1. 7.4.15. Dokumenty wymagane w przypadku 

składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę 

cywilną: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 7.1 i 7.2 i. ppkt. 7.4.5-7.4.8) 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie; b) pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz 

formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia; c) poza dokumentami wymienionymi w ppkt a) i b) Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał 

pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 8.1. 7.5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana 

zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły 

„spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 

warunki wykonawca spełnia. 7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub 

oświadczenia.  

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  

10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: Część zamówienia Kwota wadium w PLN Zadanie nr 1 10 000,00 Zadanie nr 2 

20 000,00 Zadanie nr 3 1 000,00 Zadanie nr 4 5 000,00 UWAGA! W przypadku gdy 

Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wadium winno być wniesione w kwocie 

równej sumie wadiów dla poszczególnych zadań. 10.2. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert. 10.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancja bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Powiatu Łęczyńskiego Nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 w tytule przelewu 

podając: Wadium dla postępowania Nr sprawy: IRP.272.4.6.2020 ZADANIE NR 

………………… Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego 

dokonanie przelewu. 10.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w 

terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 10.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – 

oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert, w osobnej kopercie opisanej: Wadium dla postępowania Nr sprawy: 

IRP.272.4.6.2020 ZADANIE NR ………………… 10.7. Oryginał gwarancji/poręczenia 



powinien być przesłany w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawa Pzp. 

Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz jest Powiat Łęczyński, Al. 

Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna. 10.8. W związku z utrudnieniami związanymi z 

otrzymaniem wadium w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia funkcjonowania 

banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem 

epidemiologicznym, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej 

opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby umocowanej do 

reprezentowania gwaranta. W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej nie 

może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu” 

10.9. Wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: 

zamowienia@powiatleczynski.pl 10.10. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej 

akceptowaną formą wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona. 10.11. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 

46 ustawy Pzp. 10.12. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno 

wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres 

związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10.13. Wadium wniesione przez jednego 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione 

prawidłowo.  

 

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:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

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)  

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 

Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały (G) 
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:  

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:  

20.1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą PZP. 20.2. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 20.3. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas 

oznaczony wynikający z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. 

20.4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych 

w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 20.5. Zakres świadczenia 

Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

20.6. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

20.6.1. kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz kopii zaświadczeń wydanych 

przez właściwą izbę samorządu zawodowego poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez osoby uprawnione; 20.6.2. harmonogramu rzeczowo- finansowego uzgodnionego z 

Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru; 20.6.3. kosztorysu ofertowego opracowanego metodą 

kalkulacji szczegółowej; 20.6.4. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanego z 

zachowaniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 20.6.5. dowodu 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 20.6.6. zgodnie z art. 23 ust. 4 

Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia 

Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy 

regulującej zasady współpracy uczestników postępowania; 20.6.7. wybrany Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy 

oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ. Nie 

dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 20.6.1- 20.6.7 w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie zostanie uznane przez Zamawiającego za równoznaczne z odmową 

podpisania umowy w rozumieniu art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 20.7. Jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o 

udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu 



oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenianą spośród pozostałych ofert.  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

19.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu 

zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym z tytułu rękojmi i usunięcia wad, 

w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 19.3. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w 

ofercie. 19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach 

wymienionych w art. 148 ust.1 ustawy PZP. 19.5. Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 w tytule przelewu podając: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla postępowania przetargowego Nr sprawy 

IRP.272.4.6.2020” 19.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz 

(tj. w formie wymienionej w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 Pzp) Wykonawca składa w postaci 

pisemnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

19.7. Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż pieniężna, powinno 

mieć charakter bezwarunkowy, być nieodwołalne, a wynikające z niego świadczenie 

pieniężne powinno być płatne na pierwsze pisemne żądanie zapłaty beneficjenta 

(Zamawiającego) kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Wykonawcę (zobowiązanego). 19.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia. 19.9. Jeżeli okres na 

jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłożenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 19.10. Zamawiający nie wyraża zgody 

na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty 

budowlane. 19.11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w następujący 

sposób: 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po wykonaniu 

zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po końcowym 

odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru bez usterek, 30% wartości 

zabezpieczenia nie później niż w ciągu 15 dni po upływie oferowanego okresu gwarancji i 

rękojmi za wady.  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 

zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy PZP, w sposób i na warunkach 

opisanych we wzorze umowy. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku 



wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający dopuszcza zmiany: 1. 

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa 

w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(o ile nie są one naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, śniegu, temperatury 

+300C, temperatury -100C ) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot 

zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – 

potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 2) przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od 

żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w 

życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 

administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury (dostawcy ciepła), o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym 

mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z 

sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile 

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 5) przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do 

umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w 

dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz 

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 6) konieczności 

wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz 

projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w 

sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób 

niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 



prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia stron umowy, 8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- 

finansowego wymaga każdorazowo zawarcia aneksu do umowy. 9) w przypadku zmiany albo 

rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3, 10) zmiany sposobu rozliczania 

Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn 

organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, 11) przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie 

art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Konieczność 

wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) w 

przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń – zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 2) w 

przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy 

oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót– zmiana 

przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 3) w przypadku pojawienia się 

nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań 

– zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 4) w przypadku 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na 

skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy– zmiana 

przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 5) odmienne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki terenowe, w szczególności istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji i 

sieci – zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 6) konieczność 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – zmiana przedmiotu, terminu i innych 

niezbędnych elementów umowy. 3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o 

zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w 

oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i 

uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana 

danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.  

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: 2020-06-10, godzina: 10:00,  

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  

> polski  

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Zadanie nr 1 – budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej 

1) 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:3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do wykonania 

zadania pn.: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla projektu „Scalenie 

gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin” w miejscowościach: Grądy, Kocia 

Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, gmina Ludwin, powiat łęczyński 

polegająca na wykonaniu na podstawie projektu budowlano-wykonawczego/technicznego i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych, następujących robót 

budowalnych. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 4 zadania, jak poniżej: 3.2.1. Zadanie nr 1 – budowa dróg o 

nawierzchni tłuczniowej Zakres robót obejmuje m.in.: budowę dróg o nawierzchni 

tłuczniowej oznaczonych nr 3, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 o łącznej długości około 8744 m. 

Budowa będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa 

drogowego – co najmniej dwie warstwy o łącznej grubości około 20 cm. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, 

stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z 

należytą starannością i zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, 

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i 

wiedzą techniczną, na ustalonych warunkach. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że 

roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i 

normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, 



któremu ma służyć. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji 

odbiorowej, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (dotyczy zadania 1 i 2) w 2 

egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia 

inwestycji. 3.5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane 

na terenie budowy. 3.6. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego 

zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 

266). Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 3.7. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 

opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w niniejszej SIWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub 

konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.8. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, 

do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 

3.9. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne 

dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub 

inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające 

te materiały lub urządzenia. 3.10. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich 

wbudowaniem, montażem. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności. 3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.13. Dodatkowe 

informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty 

przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia, w celu 

zapoznania się ze stanem faktycznym, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi 

utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. 

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o 

uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 12 

dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed 

dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i 



odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji 

przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie 

budowlano-wykonawczym/technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić 

koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy/techniczny oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał 

pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie 

nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach. 

Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a 

wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, 

Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez 

Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na 

ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.14. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz materiały na równy okres 

wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 10 wzoru umowy. Długość 

okresu gwarancji i zrównanej z nią okresem rękojmi - stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa je na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 

miesięcy (termin maksymalny) licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia 

wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminie określonym w formularzu 

oferty –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca 

zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na 

cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Wzór 

Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ 3.15. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia tj. prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane objęte zakresem 

zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie, w szczególności: a) roboty 

przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty związane z wykonaniem odwodnienia; d) 

roboty związane z wykonaniem podbudowy; e) roboty związane z wykonaniem nawierzchni; 

f) roboty wykończeniowe. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy 

m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną 

dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży 

oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wskazane w ppkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu 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 

imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o 

każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni 

od dokonania takiej zmiany. 5) 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 1 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, 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. 

7) 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 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: a) 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 spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych 

czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych lub gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie 

ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia 

następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w 

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz 

kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli 

stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w 

dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w ppkt.3 – w wysokości po 500,00 (słownie: 

pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w ppkt 3, 

c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w ppkt 4 –w 

wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w pkt 4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w ppkt 3 i 4 

terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie 

obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia 



od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od 

naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy 

wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233123-7, 45233220-7, 45112330-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-11-27 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały (G) 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) w ramach kryterium 1 - „Cena (C )” najwyższą 

liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 

odpowiednio zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższej ważnej oferty Liczba punktów oferty 

(Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100 cena brutto oferty ocenianej W 

kryterium „Cena” ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) 

punktacja dla kryterium 2- „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały (G)” liczona w okresach miesięcznych w ofercie będzie następująca: 

Go G= -------------------------------- x40% x 100 Gmax Gdzie: G- wartość punktowa, którą 

należy wyznaczyć Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Go – okres 

gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie Uwaga! Zamawiający określa minimalną oraz 

maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 60 do 84 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek. Minimalny wymagany okres gwarancji 

i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, 

gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi 

zamawiający przyjmie, że wykonawca jej nie oferuje i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 84 

miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – 

najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały (G)”. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji i 

rękojmi w pełnych miesiącach. 3) Ocena końcowa w zakresie każdego z zadań każdej z 

ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru: X = C + G gdzie: 

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą 

(badaną) ofertę w kryterium nr 1 G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) 



ofertę w kryterium nr 2 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Część nr:  2 Nazwa:  Zadanie nr 2 - przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej 

1) 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:3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do wykonania 

zadania pn.: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla projektu „Scalenie 

gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin” w miejscowościach: Grądy, Kocia 

Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, gmina Ludwin, powiat łęczyński 

polegająca na wykonaniu na podstawie projektu budowlano-wykonawczego/technicznego i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych, następujących robót 

budowalnych. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 4 zadania, jak poniżej: 3.2.2. Zadanie nr 2 - przebudowa dróg o 

nawierzchni tłuczniowej Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę dróg o nawierzchni 

tłuczniowej lub innej oznaczonych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 o łącznej 

długości około 17489 m. Przebudowa będzie polegała na poszerzeniu, wyprofilowaniu i 

uzupełnieniu kruszywem drogowym; niektóre odcinki zostaną skropione smołą asfaltową. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zamówienia określa projekt 

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz 

przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, 

sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, na ustalonych warunkach. Wykonawca złoży pisemne 

oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet 

dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (dotyczy 

zadania 1 i 2) w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w 

dniu zakończenia inwestycji. 3.5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie budowy. 3.6. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji 

niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 

266). Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 3.7. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 

opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w niniejszej SIWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 



wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub 

konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.8. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, 

do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 

3.9. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne 

dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub 

inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające 

te materiały lub urządzenia. 3.10. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich 

wbudowaniem, montażem. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności. 3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.13. Dodatkowe 

informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty 

przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia, w celu 

zapoznania się ze stanem faktycznym, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi 

utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. 

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o 

uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 12 

dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed 

dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji 

przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie 

budowlano-wykonawczym/technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić 

koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy/techniczny oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał 

pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie 

nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach. 

Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a 

wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, 

Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez 

Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na 

ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.14. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz materiały na równy okres 

wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 10 wzoru umowy. Długość 

okresu gwarancji i zrównanej z nią okresem rękojmi - stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa je na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 

miesięcy (termin maksymalny) licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 



końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia 

wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminie określonym w formularzu 

oferty –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca 

zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na 

cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Wzór 

Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ 3.15. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia tj. prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane objęte zakresem 

zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie, w szczególności: a) roboty 

przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty związane z wykonaniem odwodnienia; d) 

roboty związane z wykonaniem podbudowy; e) roboty związane z wykonaniem nawierzchni; 

f) roboty wykończeniowe. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy 

m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną 

dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży 

oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wskazane w ppkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu 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 

imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o 

każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni 

od dokonania takiej zmiany. 5) 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 1 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, 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. 

7) 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 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: a) 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 spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych 

czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych lub gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie 

ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia 

następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w 

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz 

kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli 

stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w 

dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w ppkt.3 – w wysokości po 500,00 (słownie: 

pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w ppkt 3, 

c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w ppkt 4 –w 

wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w pkt 4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w ppkt 3 i 4 

terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie 

obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od 

naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy 

wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233123-7, 45233220-7, 45112330-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-11-27 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena ryczałtowa brutto (C) 6,00 



Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały (G) 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) w ramach kryterium 1 - „Cena (C )” najwyższą 

liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 

odpowiednio zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższej ważnej oferty Liczba punktów oferty 

(Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100 cena brutto oferty ocenianej W 

kryterium „Cena” ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) 

punktacja dla kryterium 2- „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały (G)” liczona w okresach miesięcznych w ofercie będzie następująca: 

Go G= -------------------------------- x40% x 100 Gmax Gdzie: G- wartość punktowa, którą 

należy wyznaczyć Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Go – okres 

gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie Uwaga! Zamawiający określa minimalną oraz 

maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 60 do 84 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek. Minimalny wymagany okres gwarancji 

i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, 

gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi 

zamawiający przyjmie, że wykonawca jej nie oferuje i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 84 

miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – 

najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały (G)”. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji i 

rękojmi w pełnych miesiącach. 3) Ocena końcowa w zakresie każdego z zadań każdej z 

ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru: X = C + G gdzie: 

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą 

(badaną) ofertę w kryterium nr 1 G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) 

ofertę w kryterium nr 2 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Część nr:  3 Nazwa:  Zadanie nr 3 - przebudowa dróg gruntowych równiarką mechaniczną  

1) 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:3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do wykonania 

zadania pn.: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla projektu „Scalenie 

gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin” w miejscowościach: Grądy, Kocia 

Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, gmina Ludwin, powiat łęczyński 

polegająca na wykonaniu na podstawie projektu budowlano-wykonawczego/technicznego i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych, następujących robót 

budowalnych. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 4 zadania, jak poniżej: 3.2.3. Zadanie nr 3 - przebudowa dróg 

gruntowych równiarką mechaniczną Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę dróg 

gruntowych równiarką mechaniczną, oznaczonych nr A, B, C, D, E, F, G, H i I o łącznej 

długości około 9719 m. Przebudowa będzie polegała na wyprofilowaniu drogi równiarkami, 

odwodnieniu oraz uzupełnieniu zaniżeń terenu piaskiem lub mieszanką mineralną. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 zamówienia określa projekt 

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz 



przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, 

sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, na ustalonych warunkach. Wykonawca złoży pisemne 

oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet 

dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (dotyczy 

zadania 1 i 2) w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w 

dniu zakończenia inwestycji. 3.5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie budowy. 3.6. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji 

niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 

266). Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 3.7. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 

opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w niniejszej SIWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub 

konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.8. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, 

do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 

3.9. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne 

dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub 

inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające 

te materiały lub urządzenia. 3.10. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich 

wbudowaniem, montażem. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności. 3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.13. Dodatkowe 

informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty 

przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia, w celu 



zapoznania się ze stanem faktycznym, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi 

utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. 

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o 

uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 12 

dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed 

dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji 

przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie 

budowlano-wykonawczym/technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić 

koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy/techniczny oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał 

pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie 

nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach. 

Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a 

wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, 

Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez 

Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na 

ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.14. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz materiały na równy okres 

wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 10 wzoru umowy. Długość 

okresu gwarancji i zrównanej z nią okresem rękojmi - stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa je na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 

miesięcy (termin maksymalny) licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia 

wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminie określonym w formularzu 

oferty –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca 

zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na 

cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Wzór 

Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ 3.15. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia tj. prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane objęte zakresem 

zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie, w szczególności: a) roboty 

przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty związane z wykonaniem odwodnienia; d) 

roboty związane z wykonaniem podbudowy; e) roboty związane z wykonaniem nawierzchni; 

f) roboty wykończeniowe. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy 

m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną 

dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży 



oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wskazane w ppkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu 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 

imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o 

każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni 

od dokonania takiej zmiany. 5) 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 1 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, 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. 

7) 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 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: a) 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 spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych 

czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych lub gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie 

ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia 

następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w 

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz 

kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli 

stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w 

dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w ppkt.3 – w wysokości po 500,00 (słownie: 



pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w ppkt 3, 

c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w ppkt 4 –w 

wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w pkt 4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w ppkt 3 i 4 

terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie 

obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od 

naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy 

wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233123-7, 45233220-7, 45112330-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-11-27 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały (G) 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) w ramach kryterium 1 - „Cena (C )” najwyższą 

liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 

odpowiednio zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższej ważnej oferty Liczba punktów oferty 

(Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100 cena brutto oferty ocenianej W 

kryterium „Cena” ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) 

punktacja dla kryterium 2- „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały (G)” liczona w okresach miesięcznych w ofercie będzie następująca: 

Go G= -------------------------------- x40% x 100 Gmax Gdzie: G- wartość punktowa, którą 

należy wyznaczyć Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Go – okres 

gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie Uwaga! Zamawiający określa minimalną oraz 

maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 60 do 84 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek. Minimalny wymagany okres gwarancji 

i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, 

gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi 

zamawiający przyjmie, że wykonawca jej nie oferuje i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 84 

miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – 

najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty 



budowlane oraz wbudowane materiały (G)”. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji i 

rękojmi w pełnych miesiącach. 3) Ocena końcowa w zakresie każdego z zadań każdej z 

ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru: X = C + G gdzie: 

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą 

(badaną) ofertę w kryterium nr 1 G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) 

ofertę w kryterium nr 2 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Część 

nr:  
4 Nazwa:  

Zadanie nr 4 - poprawa parametrów melioracji szczegółowych, budowa 

przepustów umożliwiających dojazd do działek 

1) 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:3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do wykonania 

zadania pn.: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla projektu „Scalenie 

gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin” w miejscowościach: Grądy, Kocia 

Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, gmina Ludwin, powiat łęczyński 

polegająca na wykonaniu na podstawie projektu budowlano-wykonawczego/technicznego i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych, następujących robót 

budowalnych. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 4 zadania, jak poniżej: 3.2.4. Zadanie nr 4 - poprawa parametrów 

melioracji szczegółowych, budowa przepustów umożliwiających dojazd do działek. Zakres 

robót obejmuje m.in.: poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, budowa przepustów umożliwiających dojazd do działek. Poprawa 

parametrów technicznych urządzeń wodnych dotyczy rowów odwadniających o łącznej 

długości około 30 km i obejmuje wykarczowanie krzaków na skarpach rowów, odmulenie 

dna rowów oraz odpowiednie wyprofilowanie skarp koparko-odmularką z rozplantowaniem, 

oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów - 30 szt. Wykonanie niezbędnych 

przepustów o wymiarze Ø60 cm i długości min. 5 m w ustalonych miejscach - 50 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 zamówienia określa projekt 

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz 

przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, 

sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, na ustalonych warunkach. Wykonawca złoży pisemne 

oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet 

dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (dotyczy 

zadania 1 i 2) w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w 

dniu zakończenia inwestycji. 3.5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie budowy. 3.6. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji 

niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 

266). Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 3.7. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 



budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 

opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w niniejszej SIWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub 

konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.8. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, 

do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 

3.9. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne 

dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub 

inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające 

te materiały lub urządzenia. 3.10. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich 

wbudowaniem, montażem. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności. 3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.13. Dodatkowe 

informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty 

przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia, w celu 

zapoznania się ze stanem faktycznym, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi 

utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. 

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o 

uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 12 

dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed 

dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji 

przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie 

budowlano-wykonawczym/technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić 

koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy/techniczny oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał 

pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie 

nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach. 

Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a 



wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, 

Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez 

Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na 

ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.14. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz materiały na równy okres 

wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 10 wzoru umowy. Długość 

okresu gwarancji i zrównanej z nią okresem rękojmi - stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa je na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 

miesięcy (termin maksymalny) licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia 

wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminie określonym w formularzu 

oferty –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca 

zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na 

cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Wzór 

Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ 3.15. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia tj. prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane objęte zakresem 

zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie, w szczególności: a) roboty 

przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty związane z wykonaniem odwodnienia; d) 

roboty związane z wykonaniem podbudowy; e) roboty związane z wykonaniem nawierzchni; 

f) roboty wykończeniowe. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy 

m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną 

dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży 

oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wskazane w ppkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu 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 

imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o 

każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni 

od dokonania takiej zmiany. 5) 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 1 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, 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. 

7) 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 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: a) 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 spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych 

czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych lub gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie 

ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia 

następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w 

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz 

kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli 

stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w 

dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w ppkt.3 – w wysokości po 500,00 (słownie: 

pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w ppkt 3, 

c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w ppkt 4 –w 

wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w pkt 4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w ppkt 3 i 4 

terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie 

obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od 

naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy 

wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233123-7, 45233220-7, 45112330-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-11-27 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały (G) 
60,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) w ramach kryterium 1 - „Cena (C )” najwyższą 

liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 

odpowiednio zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższej ważnej oferty Liczba punktów oferty 

(Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100 cena brutto oferty ocenianej W 

kryterium „Cena” ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) 

punktacja dla kryterium 2- „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały (G)” liczona w okresach miesięcznych w ofercie będzie następująca: 

Go G= -------------------------------- x40% x 100 Gmax Gdzie: G- wartość punktowa, którą 

należy wyznaczyć Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Go – okres 

gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie Uwaga! Zamawiający określa minimalną oraz 

maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 60 do 84 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek. Minimalny wymagany okres gwarancji 

i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, 

gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi 

zamawiający przyjmie, że wykonawca jej nie oferuje i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 84 

miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – 

najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały (G)”. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji i 

rękojmi w pełnych miesiącach. 3) Ocena końcowa w zakresie każdego z zadań każdej z 

ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru: X = C + G gdzie: 

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą 

(badaną) ofertę w kryterium nr 1 G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) 

ofertę w kryterium nr 2 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

 

 


