
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej w tekście SIWZ)
na wykonanie zamówienia p.n.

 ,, Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od km 0+046,00 
do  km  0+207,98  (lok)  oraz  utwardzenie  powierzchni  działki  nr  ew.  2124/2  w  miejscowości 
Ropczyce'' CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3

GKIM. 271. 15 .2013

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
tel. (17) 2210550, fax (17) 2210555
adres strony internetowej: www.ropczyce.eu

2.  Tryb  udzielenia  zamówienia: przetarg  nieograniczony  w  rozumieniu  art.  39-44  ustawy  z  dnia  29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907.),  zwanej dalej 
,,Ustawą” lub „ustawą PZP”.

II.  Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  polegające na budowie chodnika przy krawędzi jezdni DP 
na  długości  161,98  mb  wraz  z  wykonaniem jednostronnego poszerzenia  pasa  ruchu,  budowa  kolektora 
deszczowego oraz utwardzeniem działki przyległej na powierzchni 664,83 m2.  
Szczegółowy zakres w/w robót określą: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami 
BHP,  PN  przenoszącymi  normy  europejskie  lub  normy  innych  państw  członkowskich  Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących  te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
3. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego 
oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich 
norm.
4. Wymagany okres  gwarancji  36  m-cy liczony od  daty protokolarnego końcowego odbioru  przedmiotu 
zamówienia,

UWAGA! Projekt wykonawczy oraz STWiORB opracowane na odcinek  od 0+046,00 do km 0+442,00 (LOK)  
obecnie planowany do realizacji I etap  do km 0+207,98.
Zaleca  się  wykonawcom  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  w  celu  uzyskania  na  swoją  odpowiedzialność  
i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego przygotowania oferty  
i zawarcia umowy.

III. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

IV. Nie dopuszcza się przedstawiania ofert wariantowych.

V. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

VII. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

VIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2013 r. 

http://www.bip.ropczyce.um.gov.pl/


X. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

XI. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych 
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące:

1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie 
tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania  ofert  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy –  w tym okresie, 
wykonał  w sposób należyty oraz  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  prawidłowo ukończył  co  najmniej  po 
2  zamówienia,  polegające  na  budowie  chodnika  w  porównywalnym  z  niniejszym  zamówieniem 
zakresie i rodzaju . 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia i sprzęt:

 -  Zagęszczarka – szt. 1
-  Piła do cięcia asfaltu – szt. 1
-  Samochód do przewozu materiałów  – szt. 1
-  Koparka - 1 szt

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  udokumentuje  dysponowanie  osobami
i wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia co najmniej po jednej osobie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej oraz 
instalacji gazowych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  środki  finansowe  w 
wysokości co najmniej 100 tys. zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. zł.

2.  Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  nastąpi  poprzez  sprawdzenie  czy  Wykonawca 
wykazał  odpowiednio spełnianie tych warunków w załączonych do oferty dokumentach,  w tym poprzez 
złożenie wymaganych dokumentów lub oświadczeń, określonych w poniższym „Wykazie oświadczeń lub 
dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu”.
XII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w rozdziale XI. 
ust. 1 pkt 1-5 SIWZ.
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  w/w  oświadczenie  powinien  złożyć  pełnomocnik  w  imieniu  
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykazu 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 – Załącznik Nr 9 do SIWZ
Dokumentem potwierdzającym, że wykazywane przez Wykonawcę roboty zostały wykonane w sposób należyty  
oraz wskazującym, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest  
poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie  jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia.  n.p.  dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  robót  
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt.  
3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich  
może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.  U.  
z 2013r  poz. 231).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,  
o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  2  rozdziału  XII  SIWZ,  zostały  wcześniej  wykonane,  wykonawca  nie  ma  
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 rozdziału XII SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w 
wykaz.
3) Wykazu 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 – Załącznik Nr 10 do SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w 
wykaz.
4) Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  w/w  oświadczenie  winien  złożyć  pełnomocnik,  w  imieniu  
wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Wykazu sprzętu i narzędzi określonych w załączniku Nr 11 do SIWZ wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi narzędziami
6)  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej,  potwierdzającej  wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach,  o  których  mowa w art.  24 ust.  1  i  2  ustawy PZP,  Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:
1)  Oświadczenia  o  braku podstaw do wykluczenia,  (w przypadku wspólnego ubiegania się  o  udzielenie  
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej  Wykonawców w ofercie musi  być złożony przedmiotowy 
dokument dla każdego z nich).
2)  Aktualnego  odpisu  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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub składania ofert. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich.
3) Oświadczenie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których w art. 22 ust. 1  ustawy PZP, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XII SIWZ.
4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym,  osobach zdolnych do 
wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji  zamówienia, w szczególności 



przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 10 do 
SIWZ
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 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, żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów 
dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
6.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust.  2 pkt  2 rodz.  XII SIWZ – składa dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów,  na  których zasobach lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca,  kopie  dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są  poświadczane za  zgodność z  oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.  Wykonawcy  występujący  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  są  zobowiązani  do  ustanowienia 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się 
z wykonawcami:
1.  W  niniejszym  postępowaniu,  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający 
i Wykonawca przekazuje pisemnie lub faksem na nr faksu Zamawiającego (17) 2210555 lub na adres e-mail: 
rgkim2@ropczyce.um.gov.pl W przypadku pisma przesłanego faksem lub e-mailem, na żądanie drugiej 
strony należy potwierdzić niezwłocznie fakt jego otrzymania.
Każdy  wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Pytania 
wykonawców  powinny  być  przesyłane  na  adres  Zamawiającego.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień 
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Zamawiający  udzieli  odpowiedzi zainteresowanemu 
Wykonawcy.  Kopie  odpowiedzi  wraz  z  opisem  zapytania  (lecz  bez  ujawnienia  źródła  zapytania) 
Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ i zamieści na stronie internetowej, 
na  której  jest  udostępniona  specyfikacja.  Nie  przewiduje  się  zwoływania  konferencji  przed  ofertowej. 
W dowolnym  czasie  przed  upływem terminu  składania  ofert,  Zamawiający  może  zmienić  treść  SIWZ 
z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Pani Zofia Malinowska i Pan Stanisław Panek, Urząd Miejski w Ropczycach, 39- 100 Ropczyce ul. Krisego 
1, pokój nr 17, tel. (17) 2210532, 2210533 fax. (17) 2210555  e – mail: rgkim2@ropczyce.um.gov.pl 
w godzinach od 900 do 1400.

XIV. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

mailto:rgkim2@ropczyce.um.gov.pl
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XV. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert  bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wymogi dotyczące sposobu sporządzania oferty:
1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje, że 
oferty zostaną odrzucone.
2.  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty,  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, dołączając  do oferty kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na 
podstawie przedmiaru robót stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ,  zawierający wskaźniki cenotwórcze 
(R,  Kz,  Kp,  Z) stosowane  przez  wykonawcę,  dokumenty  wymienione  w rozdziale  XII  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, nieścieralnym 
atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez uprawnionego(nych) 
przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami reprezentacji oraz opatrzona datą.
4. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku 
podanego w zapisach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
6. Dokumenty niejawne załączone do oferty, wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. 
Składający  ofertę  może  sobie  zastrzec  jedynie  nie  ujawnianie  informacji,  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Wykonawca  winien  zamieścić  ofertę  w  jednej,  nieprzejrzystej,  zaklejonej  kopercie  (opakowaniu). 

Kopertę należy opisać w podany niżej sposób:

Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

GKIM. 271.15.2013

  ,, Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od km 0+046,00 do km 
0+207,98  (lok)  oraz  utwardzenie  powierzchni  działki  nr  ew.  2124/2  w  miejscowości  Ropczyce'' 
CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3
 

Oferta – nie otwierać przed  dniem 07. 10. 2013r. godz. 9:00

8. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
9. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji
i  Informacji  Działalności  Gospodarczej  winien  oznaczyć  w  ofercie  osobę  Wykonawcy  firmą  zgodnie 
z wymaganiami art 434 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz „wyróżnikiem”, jeżeli 
jest używany.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca winien uwzględnić  w cenie  oferty t.j.  przy wyliczeniu ceny w kosztorysie  ofertowym, wszelkie 
koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki, opłaty, koszty obsługi geodezyjnej, itp. Podatek VAT 
należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Kosztorys ofertowy uproszczony ma zawierać informacje 
o  nośnikach  cenotwórczych  stosowanych  przez   wykonawcę  oraz  ma  być  sporządzony 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w oparciu o przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. 
Łączną  cenę  za  wykonanie  zamówienia  należy  podać  na  formularzu  oferty  netto  i  brutto,  cyfrowo 



i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena stanowić winna sumę cen za wykonanie 
poszczególnych zakresów prac, ujętych w przedmiarze stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza oferty. 

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty,  przygotowane w sposób określony w rozdziale  XVI specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, 
należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie (pok. nr 208, II piętro.) Urzędu Miejskiego w Ropczycach przy 
ul. Krisego 1, w terminie do dnia  07. 10. 2013 r. do godz. 8:30.
Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty w terminie. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 109 (sala obrad I 
p.) w obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Po otwarciu kopert z ofertami - w kolejności ich złożenia zostaną podane do wiadomości zebranych 
nazwy (firmy)  oraz  adresy,  a  także  informacje  dotyczące  ceny  i  terminu  wykonania  zamówienia  zawarte  w 
ofertach.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się  kierował przy  wyborze oferty,  wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna 
będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższą ceną wg wzoru:

Kryteria - Znaczenie kryterium
cena brutto - waga 100%

                    najniższa cena brutto
C = ------------------------------------------ x 100%
             cena oferty ocenianej brutto

2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone 
Wykonawcy,  który  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów  w  wyniku  oceny ofert  na  podstawie  kryteriów  oceny 
określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100.
3.  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  ofert  Wykonawców  niewykluczonych  oraz  nie 
odrzuconych.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
5.  Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane 
w złożonych ofertach.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie.

XX.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego:
1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  wykonawców,  którzy  złożyli 
ofertę o:
1/  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce 
zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru oraz nazwy (firmy)  albo 
imiona  i  nazwiska,  siedziby albo miejsca  zamieszkania  i  adresy wykonawców, którzy złożyli  oferty,  a  także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3/  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając  uzasadnienie 
faktyczne i prawne,
4/  terminie,  określonym zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2  ustawy PZP,  po  którego  upływie  umowa  w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.
2.  Informacja,  o  której  mowa  w ust.  1  pkt  1,  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej,  na  której  jest 
udostępniona specyfikacja oraz na tablicach ogłoszeń Zamawiającego.
3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania oferty złożonej przez Wykonawców 
ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  będą  oni  zobowiązani  do  przedłożenia  Zamawiającemu 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, 
po dniu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, 



w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

XXI. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  umowy:  zawarte  zostały 
w projekcie umowy będącej załącznikiem Nr 4 do SIWZ.

XXII. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty.
1.   Zamawiający     przewiduje     możliwość     wprowadzenia     w     przyszłej     umowie
następujących zmian w stosunku do treści oferty:
1) skrócenie lub wydłużenie terminu wykonania umowy,
2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
3)  poprawa  jakości    lub   innych    parametrów   charakterystycznych    dla  danego  elementu  robót 
budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót,
4) zmiana Kierownika budowy,
5) zmiana Inspektora/Inspektorów nadzoru,
6) zmiany podwykonawców,
7) podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót.
2. Wniosek  o zmianę umowy  winien zawierać:
1) opis zmiany
2)  uzasadnienie zmiany
3)  koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia
4)  czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy
3.  Wszystkie   zmiany   wymagają  zgody   Zamawiającego    i   Wykonawcy   w  formie

sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz winny być zaakcep-
towane przez obie strony umowy.

XXIII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechanie  czynności,  do  której  zamawiający  jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej  albo elektronicznej opatrzonej  bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem terminu do jego  wniesienia,  jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art.27 ust.2 ustawy PZP.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.



XXIV. Inne postanowienia.
1. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
1/ formularz oferty jako załącznik Nr 1 do SIWZ 
2/przedmiary robót jako załącznik Nr 2 do SIWZ
3/  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jako załącznik Nr 3 do SIWZ,
4/ wzór umowy: załącznik Nr 4 do SIWZ,
5/ wzory oświadczeń i wykazów do oferty stanowiące załączniki  Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 do SIWZ
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie 
ustawa – Prawo Zamówień Publicznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny.

Ropczyce, dnia  19 .09.2013 r.  Zatwierdzam:
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