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Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice 

Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 075 7515124. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie skutków powodzi 

lipca 2012 r. - Przebudowa dróg gminnych Demokratów (dr nr 1227002) i Pionierskiej (dr nr 

1227009) oraz łącznika Demokratów-Pionierska (dr nr 1227017) w Janowicach Wielkich. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi tj. w szczególności: roboty 

przygotowawcze, krawężniki, odwodnienie, przepusty, mury oporowe, organizacja ruchu na 

czas remontu ulicy Demokratów i Pionierskiej, prace po wykonawcze. Projektowana ulica jest 

przeznaczona dla wszystkich użytkowników. Parametry geometryczne remontowanej ulicy 

nie ulegną zmianie i wynoszą: długość remontowanej ulicy odcinek AB 0,680km, odcinek 

CD 0,438km, odcinek EFG 0,325km, odcinek HB 0,395km, łącznik do Demokratów 10 

0,090km. Łączna długość przebudowywanej nawierzchni 1,928km. Szerokość jezdni zmienna 

od 3,00 do 5,00m, Na całej długości remontowanej ulicy zaprojektowano wykonanie 

jednostronnego przekroju poprzecznego jezdni o spadku wynoszącym 2 procenty. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowią oprócz zapisów niniejszej SIWZ: szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa,przedmiar 

robót zwane w dalszej treści jako dokumentacja techniczna. Obowiązki Wykonawcy: na 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/


własny koszt doprowadzić energię elektryczną i wodę na teren budowy stosownie do potrzeb; 

na własny koszt podłączyć liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty 

zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; na własny koszt zapewnić ochronę (m.in. 

przed kradzieżą) znajdującego się na nim mienia, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa 

pracy; opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji 

zadania wraz z ich zatwierdzeniem. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich 

kosztów zmiany organizacji ruchu; zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od 

uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 

dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę; powiadomienie mieszkańców, 

zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym 

związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót; na własny koszt okazać 

granice wszystkich działek drogowych zgodnie z ewidencją gruntów, na których będzie 

prowadzona inwestycja; udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów 

prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez 

Zamawiającego wg potrzeb; po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy na własny koszt uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót; posiadać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w 

związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; ubezpieczyć budowę i roboty z 

tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi; na 

własny koszt na bieżąco utrzymywać czystość na terenie budowy; na własny koszt wykonać 

roboty tymczasowe, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; 

natychmiastowo usunąć wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót; przerwać roboty na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczyć 

wykonywane roboty przed ich zniszczeniem; przeprowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 

401 z późn zm.); protokolarnie przejąć teren budowy w terminie wskazanym w dniu 

podpisania umowy; wykonać zamówienie z materiałów, odpowiadających wymogom, o 

których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej (przedmiarze robót). 

przedstawić na etapie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla materiałów używanych 

do realizacji zamówienia; zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego; wykonać przed 

zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym; 

uczestniczyć w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego 

(pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów 

i zaświadczeń; zgłosić w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) 

dni przez upływem gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a 

następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia 

wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i 

urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji 



technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia przez 

zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności 

zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w 

ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że 

do kalkulacji ceny ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. 

Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, 

rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry 

przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierza podwykonawcom. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w 

tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty 

sprawdził w terenie warunki realizacji zamówienia. Warunki prowadzenia robót: Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających 

wymogom wyrobów określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Koszt wymienionych powyżej zobowiązań 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej przyjmując ten koszt, jako narzut 

kosztorysowy. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz 

przepisach wykonawczych do tej ustawy. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:segregować i właściwie 

utylizować odpady, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, 

w godz. 22 do 6, stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i 

wykorzystaniu materiałów sypkich.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 

45.23.30.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Informacje ogólne: Każdy Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 25.000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach:pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 



utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 

2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Miejsce i 

sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem 

na następujący rachunek zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w 

Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed 

upływem terminu składania ofert, w przeciwnym wypadku zamawiający wykluczy 

wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 u.p.z.p.. Wadium wnoszone w 

innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w oryginale. Dokumenty, o których 

mowa w punkcie 11.2.2. do 11.2.5. muszą zachować ważność przez cały okres związania 

ofertą. Wykonawca do oferty dołączy kopię wadium (kopia przelewu, wpłaty lub innego 

dokumentu). Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 

u.p.z.p.. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Tomu I 

SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 

trzy (3) zamówienia, każde polegające na wykonaniu remontu, budowie lub 

przebudowie drogi o całkowitej długości min. 1,9 km i całkowitej wartości 

min. 1000 tys. złotych brutto wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na 

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym 

długość dróg) i wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 do Tomu I SIWZ, oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych 

dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W 

wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie 



warunku, w tym informację o robotach niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego, dla udokumentowania stawianych 

warunków. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu musi posiadać sprzęt, 

który został wymieniony w dokumentacji technicznej (w szczególności w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), aby umożliwiał 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaprojektowaną technologią 

robót. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Tomu I 

SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje, co 

najmniej 1 osobą kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika robót, 

który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub drogowej, wydane na podstawie art. § 17. 1, art. § 17. 2 lub § 

18. 1, 18.2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów., wykształcenie wyższe lub średnie 

techniczne, o minimalnym doświadczeniu zawodowym - 3 lata jako kierownik 

robót, ponadto posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania 

powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany: - przedstawić wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 

zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SIWZ; - dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, opisanego w dokumentacji 

technicznej do przetargu zgodnie z zaprojektowaną technologią robót, tj. w 

szczególności dysponować osobami kadry technicznej pełniącymi funkcję 

operatorów maszyn i sprzętu, którzy posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie 

spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ. Jeżeli 

wskazane wyżej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa 

krajowego możliwe jest uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, po 

przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez 



odpowiedni organ na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). W 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 

kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma 

obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie tego warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić: - informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 500.000,00 

PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę od 

wszelkich ryzyk na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN, a w przypadku jej 

braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 9.2.2., zamawiający, w 

celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, w przypadku warunków, o których mowa w 

niniejszym punkcie - żąda od wykonawcy przedstawienia zamawiającemu, w 

odniesieniu do tego podmiotu, dokumentów wymienionych w punkcie 9.1.5. w 

zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 



 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Zrealizowanie minimum trzech (3) zamówień, każde polegające na wykonaniu 

remontu, budowie lub przebudowie drogi o całkowitej długości min. 1,9 km i 

całkowitej wartości min. 1000 tys. złotych brutto wraz z potwierdzeniem, że 

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone.; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 



ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich 

wprowadzenia: a) wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych 

innych okoliczności, powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów nie będzie możliwe; b) wystąpienia okoliczności wynikających z 

terminów postępowań administracyjnych powodujących, że rozpoczęcie realizacji umowy 

będzie niemożliwe lub wystąpią przerwy w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od 



Wykonawcy, c) wystąpieniu zmniejszenia zakresu robót (roboty zaniechane), zmianie zakresu 

(roboty zamienne). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej 

wymienionych, gdy termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w pkt. 21.5.3., 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 21.5.1., zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy przez wprowadzenie fakturowania częściowego (nie 

więcej niż jedna faktura częściowa oraz druga ostateczna), przy czym przy fakturze 

częściowej należy przedłożyć kosztorys powykonawczy dla danego etapu, który ma być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujący roboty faktycznie 

wykonane oraz wynagrodzenie określone w oparciu o pozycje z przedmiaru i stawki ustalone 

w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. W przypadku 

wystąpienia zmniejszenia zakresu wykonanych robót korekty wynagrodzenia, której wartość 

zostanie obliczona także wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik do oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany i wnioski Wykonawcy w stosunku do 

przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczące wprowadzenia robót zamiennych, 

zaniechanych, czy konieczności wprowadzenia robót dodatkowych wymagają przed ich 

wprowadzeniem uzyskania zgody zamawiającego, akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz projektanta. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie 

pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Janowice Wielkie Ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Janowice Wielkie, 58-520 Janowice 

Wielkie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 10, I piętro (sekretariat), Polska. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


