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I. Wstęp 
1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje  

i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego 
na Budowa kładki pieszo-rowerowej nad droga wojewódzka nr 820  
w Łęcznej. 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy   
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.            
poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz jej aktów wykonawczych. 

3. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone w PLN. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. 
5. Postępowanie oznaczone jest numerem IRG.271.01.2020 - wszelka korespondencja 

oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 
6. Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oznaczają: 

 Zamawiający – GMINA ŁĘCZNA, 
 Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
 SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
 Ustawa lub Pzp – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz jej aktów 
wykonawczych, 

 Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
 
II. Nazwa i adres zamawiającego 
GMINA ŁĘCZNA Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna 

 
III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 
5.350.000,00 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami). 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad 

drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej na działkach o nr 1794, 1898, 2160  
o długości 78,00 m, rozpiętości teoretycznej przęsła 24,00 m i szerokości 
całkowitej pomostu 4,50 m na podporach o konstrukcji żelbetowej ze stalowym 
ustrojem niosącym kładki, nawierzchni z żywicy epoksydowo-poliuretanowej. 

2. Planowany zakres budowy obejmuje także demontaż odcinka napowietrznej linii 
energetycznej kolidującej z projektowaną kładką i budowę kablowej linii niskiego 
napięcia o długości 56 m. 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Projekcie   
budowlano - wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących podstawę informacyjną. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
Starego Miasta w Łęcznej – II Etap”. Projekt jest realizowany ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Społeczna, działanie 13.3 Rewitalizacja 
Obszarów Miejskich. Umowa o dofinansowanie projektu z Województwem 
Lubelskim z dnia 10.01.2019 r., nr RPLU.13.03.00-06-0011/17-00. 

5. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa 
projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla 
właściwego przygotowania oferty.   

6. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej na własny koszt. 

7. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie   
przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez 
konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod 
warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do 
opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał  
w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie 
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych  
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny 
Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry 
jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 

8. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 5200000-9 Roboty budowlane  
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe  
w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Wymagania w zakresie zatrudnienia: 

1) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.)  osób wykonujących niżej wymienione czynności:  

- czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych i transportem materiałów 
budowlanych na budowie, 
- czynności związane z wykonywaniem robót konstrukcyjnych mostowych, 
- czynności związane z wykonywaniem robót nawierzchniowych, 
- czynności związanie z wykonywaniem robót sanitarnych, 
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- czynności związane z wykonywaniem robót elektrycznych. 
2) Obowiązek określony w pkt. 1) dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przestrzeganie tego obowiązku przez Podwykonawców.  
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 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,  
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w pkt. 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 wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę oraz dokument ZUS (RMUA) 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności 
zamawiający przewiduje karę określoną w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.  

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.  
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Uwagi: 

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1).    Kosztorysy ofertowe stanowiące podstawę informacyjną, 

2). Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne 

podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ  

i który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy. 

2. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt. 

 

V. Informacje dotyczące gwarancji. 
1. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji na okres minimum 36 

miesięcy. 
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru robót. 
3. Wzór dokumentu gwarancyjnego z wymaganymi przez zamawiającego zapisami 

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
 

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy robót budowlanych lub usług, zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 
ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

VII. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

VIII. Zamówienia wariantowe  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
IX. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

X. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu  
Niezależnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem unieważnienia 
postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty 
związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi 
wykonawca. 
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XI. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści 
dokumentów składających się na SIWZ 
1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
2. W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści 
oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie 
prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
3. O każdej modyfikacji i ewentualnej zmianie terminu zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wszystkich wykonawców biorących udział w postepowaniu, 
a informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.  

 
XII. Informacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa. 

 
Wymagania ogólne 
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (w harmonogramie rzeczowo 
finansowym, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ)  
i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 36b ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.  
2. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu umowy uczestniczą podwykonawcy, 
Wykonawca może wystawić fakturę i żądać zapłaty dopiero po przedstawieniu 
Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, potwierdzających zapłatę wynagrodzenia w zakresie objętym 
przedmiotową fakturą, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
wraz z oświadczeniami Wykonawcy, podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, 
że dokonał zapłaty tego wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(wzór przedmiotowego oświadczenia z jego wymaganą treścią stanowi załącznik nr 
10 do SIWZ). Do oświadczenia muszą być załączone potwierdzone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie aktualnych dokumentów  
z których wynika prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania 
podmiotu. 
 
Umowy w podwykonawstwie 
1.      Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
oraz zaktualizowany przez wykonawcę projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego 
uwzględniający podwykonawstwo. 
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2.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
3.  Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię jej zmiany wraz ze 
zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
6.  Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 3. 
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 
uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
8.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
9.    W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w pkt 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. 

10.    Zapisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  
o podwykonawstwo.  

11.    Wykonanie poszczególnych części zamówienia w podwykonawstwie nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających  
z umowy z zamawiającym i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
jak za własne działania lub zaniechania. 

12.     Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy) musi spełniać następujące 
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których 
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niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub co do zmiany umowy: 
1) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo jest projekt harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, zaktualizowanego przez Wykonawcę,  wprowadzenie 
podwykonawców nie może powodować zmiany wartości poszczególnych 
zakresów robót w stosunku do oferty Wykonawcy 

2) zakres robót powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
stanowiący część zamówienia publicznego oraz termin wykonania tych robót, 
musi wynikać ze zaktualizowanego przez Wykonawcę  harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, 

3) wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie 
może być większa niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o zamówienie publiczne, nie może 
być też większa od kwot wynagrodzenia za poszczególne zakresy robót 
wynikające ze zaktualizowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-
finansowego (projektu takiego harmonogramu), 

4) umowa musi zawierać zapis o niedopuszczalności: potrącenia, przelewu, 
przejęciu długu ani spełnienia świadczenia z zastosowaniem przekazu – co do 
wierzytelności tytułem wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane,   

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty. 

6) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających 
uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę,  

7) umowa o podwykonawstwo musi zawierać numer rachunku bankowego 
podwykonawcy, na który przekazywane będzie wynagrodzenie. 

 
Warunki bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w podwykonawstwie 
1.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4.  Wysokość bezpośredniej zapłaty jest ograniczona do kwot wynikających ze 
zaktualizowanego przez Wykonawcę  harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy łub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
9.  Powyższe zapisy nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 
XIII. Termin wykonania zamówienia 

1. Zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 30.11.2020 r. 
2. Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robót w  zakresie 
wynikającym z niedotrzymania terminów przez Zamawiającego wynikających  
z warunków umowy. 
 

XIV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 

13 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, 
2) potwierdzą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 



IRG.271.01.2020 

URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 

 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej:  
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie. 
 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
      Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
b)1 Warunek dot. sytuacji ekonomicznej wykonawcy:  

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 
(słownie: jeden milion złotych). 

b)2 Warunek dot. sytuacji finansowej wykonawcy:  
Wykonawca powinien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: 
jeden milion złotych).  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 

c)1 w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 
(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.: 
– co najmniej 1 (jednego) zadania odpowiadającego rodzajem 
niniejszemu tj. polegającego na budowie obiektu mostowego,  
o wartości robót brutto nie mniejszej niż 1.500 000,00 zł. (słownie: 
jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto); 
 
c)2 w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia w tym w szczególności co najmniej przedstawi: 
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami  
w tym: 
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej (pełniącą 
rolę  Kierownika budowy). Kierownik budowy musi wykazać się: 
doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub 
Kierownika robót przy budowie obiektów mostowych, zgodnie  
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z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. 
poz. 1278 z dnia 24.09.2014 r.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami 
wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień 
powinien odpowiadać w/w specjalnościom, 
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności elektro-energetycznej (pełniącą rolę 
Kierownika robót elektrycznych).  
Kierownik robót elektrycznych musi wykazać się: doświadczeniem  
w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy 
realizacji robót w specjalności elektro-energetycznej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. 
poz. 1278 z dnia 24.09.2014 r.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami 
wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień 
powinien odpowiadać w/w specjalnościom, 
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności sanitarnej (pełniącą rolę Kierownika 
robót sanitarnych).  
Kierownik robót sanitarnych musi wykazać się: doświadczeniem  
w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy 
realizacji robót w specjalności sanitarnej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. 
poz. 1278 z dnia 24.09.2014 r.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami 
wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień 
powinien odpowiadać w/w specjalnościom. 
 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: 
1) Etap    I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się 

na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków 
udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej 
Oświadczeniem. Zał. nr 3 do SIWZ. 

2) Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału  
w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to 
potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie 
zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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XV. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji   
ekonomicznej innych podmiotów 

1. 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 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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 zamówienia. 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1. 
 

XVI. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
1. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: 
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1) warunek opisany w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1. ppkt c)1 oraz ppkt c)2 SIWZ - 
wystarczające jest, aby którykolwiek z Wykonawców ubiegających się  
o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku,  

2) warunek opisany w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1. ppkt b)1 oraz ppkt b)2  SIWZ – 
wystarczające jest łączne wykazanie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie spełnianie tego warunku,  

3) - warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy powinien spełnić każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie, 

4)  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany 
jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

3. Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. 

4. Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez 
wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób 
niż w przypadku pojedynczych wykonawców. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale XIV niniejszej 
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,  
iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich 
wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie 
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 

XVII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który: 

1).  podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 ustawy Pzp, 
2). nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia.   

2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  
z 2015 r. z póź. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
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likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku  
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. z póź. zm.). 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
XVIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, spełnienie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia: 

 
Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: 
 

1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie w zakresie 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych  
w rozdz. XIV niniejszej SIWZ w którym zawarte jest również oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania. 
Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem formularza 
określonego w  załączniku nr 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa 
także w/w załączniki dotyczące tych podmiotów. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa w/w załączniki dotyczące 
podwykonawców. 
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4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia 
w/w załączniki składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia z postępowania. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym 
niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne 
do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo 
ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,  
w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w 
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 
(spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji): 
 
1. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN, określoną przez Zamawiającego 
(dokument Wykonawcy). 
2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty  
i 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 te zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
3. Wykaz osób (według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ), 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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 informację o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane  
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
UWAGA:  
Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
(spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego): 
W przypadku propozycji urządzeń/ materiałów równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, dokumentów 
potwierdzających dane techniczne/ certyfikaty zgodności/ krajowe deklaracje 
zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub 
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) tych 
urządzeń/materiałów W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do 
oferty, tabeli porównawczej (tabeli równoważności) dla danych 
urządzeń/materiałów, zawierającej w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione  
w SST i projektach ich parametry, zaś w drugiej – parametry urządzeń/materiałów 
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oferowanych pod rygorem odrzucenia oferty (w przypadku, gdy z treści kosztorysu 
ofertowego lub innego dokumentu załączonego od oferty będzie wynikać nazwa 
producenta i numer katalogowy/ model lub inne oznaczenie pozwalające na 
jednoznaczną identyfikację zaoferowanego urządzenia/ materiału równoważnego, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę na podstawie art. 26 ust 3 ustawy do 
uzupełnienia tabeli porównawczej). 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę 
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (brak 
podstaw do wykluczenia): 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  
w postępowaniu, należy przedłożyć: 
1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione 
nie wcześniej niż 3 m-ce 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 
całości wykonania decyzji właściwego organu - (załącznik Wykonawcy), 
2) Aktualne 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, - wystawione nie wcześniej niż 
3 m-ce 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, 
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy), 
4) 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. 
 

Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
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1. Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia: 
1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument 
pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  
a)  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
b)  wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  
c)  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący 
przede wszystkim:  
- reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, 
-     zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,  
-     złożenie oferty wspólnie, 
- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych 
postępowaniem zamówienie publiczne. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego 
jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie 
składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy – oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
Dokumenty podmiotów trzecich: 
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: 
1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, 

2) dokumentów, które określają 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. 
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Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,  
1) o których mowa w rozdziale XVIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) składa informację  
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 
2) o którym mowa w rozdziale XVIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłaceniem 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, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 
b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w rozdziale  XVIII Wykaz oświadczeń lub 
dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) zastępuje się je 
dokumentem zwierającym 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 (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert); 
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu 
do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, 
której dotyczy dokument wskazany w rozdziale XVIII Wykaz oświadczeń lub 
dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) składa dokument,  
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o którym mowa w rozdziale XVIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) -  Dokumenty 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 1 ustawy. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, 
zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale XVIII niniejszej 
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych  
w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. 

 
XIX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz 
osobach uprawnionych do kontaktów z wykonawcami 
 
1. Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym 
postępowaniem należy kierować na adres: 

 
Urząd Miejski w Łęcznej 

Plac Kościuszki 5 
21-10 Łęczna 

 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy 
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokument wysłany na numer faxu lub 
środka komunikacji elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostały mu doręczone  
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
5. Zamawiający może zapoznać się z przekazaną korespondencją w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego t.j. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700 – 1500  wtorek 
 800 – 1600, w sobotę Urząd jest nieczynny.  
6. Numer faksu 081 7520242 
7. Adres poczty elektronicznej: info@um.leczna.pl 
8. Środki komunikacji elektronicznej i faks będą działały przez cały okres 
postepowania do otwarcia ofert. 
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia kierownik referatu IRG 
Zbigniew Kochański UM w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pok. 18 tel. 0-81 5358637; 

2. w sprawach dotyczących procedury przetargowej insp. Jarosław Winiarski UM  
w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pok. 17 tel. 0-81 5358639. 

 
XX. Wymagania dotyczące wadium 
1. Wymagane jest wadium w wysokości 50.000,00 zł, (pięćdziesiąt tysięcy PLN), 
które należy wnieść nie później niż do dnia 09.03.2020 roku do godziny 930. 
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 
PKO BP O/Łęczna 84 1020 3206 0000 8402 0006 4527 

4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
tj. w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pokój nr 8. 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu,  
z treści dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, 
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium  
w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy. 

mailto:info@um.leczna.pl
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6. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 
7. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy  

z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  
z zastrzeżeniem ust. 11. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany prze 
Wykonawcę. 

12.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

14. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,  
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
 
XXI. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
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  
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o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

 
XXII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, jako 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka 
cywilna), pod warunkiem, że oferta ta będzie spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, 

2) Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3) Podpisy i parafy stawia /na każdej zapisanej stronie oferty/ Wykonawca 
- pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowaniu  
w postępowaniu i zawarcia umowy, 

4) Osoba - pełnomocnik (lider) wspomniana wyżej, dołącza do oferty 
pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kserokopię)  
z podpisami reprezentantów wszystkich Wykonawców, zgodnie z dokumentami 
upoważniających do występowania w obrocie prawnym (np.: w KRS, odpisu 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem (liderem). 

2. Wypełniając „formularz oferty”, składając oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane 
dotyczące odpowiednio pojedynczego Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Treść złożonej oferty musi być zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie 
dokumentów, każda kopia zapisanej strony winna być opatrzona klauzulą:  
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM", oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 36b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozdziale XVIII SIWZ innych niż oświadczenia, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
8. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub 
nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpisu 
z rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, lub pełnomocnictwa.   
9. Pod sformułowaniem forma pisemna – Zamawiający rozumie dokumenty złożone 
w oryginale opatrzone czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką umożliwiającą 
identyfikację osoby, kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność  
z oryginałem. 
10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do 
oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. Każda strona oferty, która nie 
wymaga opatrzenia podpisem, musi być, co najmniej parafowana przez osobę 
reprezentującą Wykonawcę. 
11.   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
12. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali 
załączniki stanowiące integralną część SIWZ. 
13. Na ofertę składa się formularz oferty oraz wszystkie załączniki do niego dołączone. 
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane  
i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia. 
16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do 
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał,  
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone 
klauzulą: 

„Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. 

17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 
19. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdziale XVIII 
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub innych potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów o niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia wykonawcę, w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba, że mimo ich złożenia, oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
20. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
21. Zamawiający wezwie również w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy. 
22. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według 

poniższego wzoru: 
 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Łęczna, 21 – 010 Łęczna, Plac Kościuszki 5 

 
OFERTA NA: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad droga wojewódzka  

    nr 820 w Łęcznej” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 09-03-2020 r. GODZ. 10:00 
 

XXIII. Zawartość ofert 
1. Na ofertę składa się: 
1). wypełniony formularz oferty (oryginał) wraz z kosztorysem ofertowym oraz 

harmonogramem rzeczowo – finansowym; 
2). pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana 
przez osoby upoważnione do tych czynności  
w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez 
Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej  
w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik 
Wykonawcy, 

2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu, określone w rozdz. XVIII SIWZ, a złożone  
w formie oświadczenia sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza 
określonego w  załączniku nr 3 do SIWZ, 

3. informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - 
załącznik Wykonawcy. 

 
XXIV. Informacje dotyczące zmiany lub wycofania oferty 
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1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. 

2. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  

i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 
jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana”. 

4. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 

5. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie o wycofaniu oferty, 
należy opatrzyć napisem „Wycofane oferty”. 
 

XXV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Składanie ofert 
1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęcznej 21-010 Łęczna, 
Plac Kościuszki 5 pok. 8 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.03.2020 roku, o godz. 930. 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania opakowania wewnętrznego po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

 
Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, 

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5 pok. nr 19 w dniu 09.03.2020 roku  godz. 
1000. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców,                
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 
www.umleczna.bip.lubelskie.pl, informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i udziału procentowego 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji,  
o których mowa w ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
XXVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Forma przyjętego wynagrodzenia za roboty budowlane – wynagrodzenie 
ryczałtowe z możliwością zmiany. 

2. Zmiana zakresu robót i sposobu spełnienia świadczenia jest możliwa na etapie 
realizacji zamówienia, wyłącznie po spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 
XXXI ust. 4, 5 i 6 SIWZ. 

3. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest: dokumentacja projektowa, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy 
oraz przedmiar robót stanowiący podstawę informacyjną. 

4. Kalkulacje robót budowlanych będące podstawą do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego winny być opracowane wg „Polskich standardów kosztorysowania 
robót budowlanych”. Kosztorys ofertowy należy sporządzić jako kosztorys 
szczegółowy z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1) kosztorysy ofertowe winny być opracowane w dowolnym programie 
kosztorysowym i posiadać zachowaną kolejność pozycji kosztorysowych  
z przedmiarami robót,  

2) opis każdej pozycji kosztorysu powinien być zgodny pod względem merytorycznym 
z opisem tej pozycji w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ, 

3) kosztorysy ofertowe powinny uwzględniać nakłady robocizny, nakłady rzeczowe, 
nakłady pracy sprzętu z odpowiednich ogólnodostępnych katalogów (np. KNR-ów, 
KNNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej, 

4) kosztorysy ofertowe powinny uwzględniać narzuty zysku, koszty pośrednie, stawki 
robocizny, ceny materiałów i pracy sprzętu. 

5. Kosztorys, o którym mowa w rozdziale XXIII - Zawartość oferty, stanowiący 
załącznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego należy przedstawić  
w formie uproszczonej (przed podpisaniem umowy wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy,  
o którym mowa w ust. 4 w wersji elektronicznej, zapisany na nośniku 
danych w formacie ATH umożliwiającym jego edycję w programie 
kosztorysowym oraz w formacie PDF). 

6. Do obliczenia wartości zamówienia należy zastosować stawki podatku VAT 
określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 8 
do SIWZ. 

7. Cena oferty musi być wyrażona w złotych. 
8. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wykonawca powinien 
zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie. 

9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony  
w art. 87 ustawy Pzp. 

10. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo    
 zapoznać się z: 
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1) dokumentacją projektową i przedmiarami robót, zwracając szczególną uwagę, 
czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiary robót obejmują zakresy 
rzeczowe zgodne z dokumentacją,  

2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia 
oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg 
dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia 
zaplecza itd. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności  
w dostarczonych przez zamawiającego materiałach do opracowania kosztorysów 
ofertowych, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować 
zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 

11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu umowy, a także koszty wszystkich 
robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,  
a w szczególności koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, 
doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty związane 
z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren, koszty opracowania  
i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z opłatą za zrzut wody  
z odwodnieniem wykopów, koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji 
powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów, koszty 
ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą 
powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  
w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających 
z umowy. 

12.  Jeżeli zaoferowana cena  lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,  
w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); 
2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienia, 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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13. W przypadku, gdy cena całkowita oferty, jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 12, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, zgodnie z zapisem art. 90 ust. 1a pkt 1 
ustawy, 
2) wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień do wykonawcy. 
14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na wykonawcy.  
 
XXVII. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert 

 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  
i ich znaczenie: 
 
Lp. KRYTERIUM WAGA 

1.  CENA 60% 

2. OKRES GWARANCJI 20% 

3. UDZIAŁ PROCENTOWY SAMODZIELNEGO WYKONANIA 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

20% 

RAZEM:  100% 

 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Sposób oceny ofert 
 

Kryterium nr 1 cena – waga kryterium 60% 
1. Punkty za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

 
C = (Cmin : Cx) x 100 x 60% 
C – ilość punktów przyznanych ofercie za najniższą cenę 
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu 
Cx – cena brutto badanej oferty; 
 

Kryterium nr 2 dodatkowy okres gwarancji – waga kryterium  
(20% - za max 2 lata dodatkowego okresu gwarancji): 

 
2. Punkty za kryterium dodatkowa gwarancja będą liczone wg następującego wzoru: 

- 10 pkt za 1 rok dodatkowego okresu gwarancji; 
- 20 pkt za 2 lata dodatkowego okresu gwarancji; 
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Kryterium nr 3 udział procentowy samodzielnego wykonania kluczowych 
części zamówienia – waga kryterium 20% 

 
3. Punkty za kryterium udział procentowy samodzielnego wykonania kluczowych 

części zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: 
 

Oferty z samodzielnym wykonaniem kluczowych części zamówienia przez 
wykonawcę na poziomie do 40% wartości kluczowych części zamówienia 

otrzymają liczbę punktów PW = 0; 
 

Oferty z samodzielnym wykonaniem kluczowych części zamówienia przez 
wykonawcę na poziomie 40%-50% wartości kluczowych części zamówienia 

otrzymają liczbę punktów PW = 10; 
 

Oferty z samodzielnym wykonaniem kluczowych części zamówienia przez 
wykonawcę na poziomie powyżej 50% wartości kluczowych części 

zamówienia otrzymają liczbę punktów PW = 20; 
 

W przypadku niewskazania udziału procentowego samodzielnego wykonania 
kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę, zamawiający przyjmie,  
iż wynosi on mniej niż 40% 
 
Kluczowe części zamówienia podlegające punktacji w przedmiotowym 
kryterium: 
 - Roboty konstrukcyjne z rozdziału KŁADKA – pozycje od 1.3.1 do 1.7.2 
Przedmiaru robót. 
 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

6. Ocenie będą poddane tylko oferty nieodrzucone i oferty Wykonawców 
niewykluczonych z postepowania. 
 

XXVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać wypełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego na składanie 
odwołań oraz po ich ewentualnym ostatecznym rozstrzygnięciu. 

2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o terminie  
i miejscu podpisania umowy. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana musi 
dołączyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy w wersji elektronicznej, zapisany 
na nośniku danych w formacie ATH umożliwiający jego edycję w programie 
kosztorysowym oraz w formacie PDF. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana musi 
dołączyć uprawnienia zawodowe osób przewidzianych do pełnienia funkcji 
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kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach, aktualne 
dokumenty poświadczające wpis do Izby Inżynierów Budownictwa oraz stosowne 
zaświadczenie o kwalifikacjach kierownika budowy, o których mowa  
w rozdz. XIV SIWZ. 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mają obowiązek 
przed podpisaniem umowy przekazać zamawiającemu umowę regulującą ich 
współpracę. 

6. W przypadku powierzenia podwykonawcom części zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu 
dokument określający szczegóły podwykonawstwa, tj.: nazwę i adres 
podwykonawcy, szczegółowy zakres części powierzonych podwykonawcom oraz 
wskazać osoby po stronie podwykonawcy upoważnione do składania oświadczeń 
woli oraz zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

 
XXIX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie  

w wysokości 5% umownej wartości zamówienia (ceny ofertowej brutto) tj. na 
kwotę ……………… złotych (słownie: …………………………………….. brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% ustalonej kwoty 
zabezpieczenia tj. kwotę……………..złotych (słownie:……………………….brutto) 
w ………….. 

4. Strony ustalają, że zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową 
wykonania robót, w szczególności służy na pokrycie kar umownych naliczonych, 
a niepotrąconych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

5. Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 
30 dni po końcowym odbiorze robót, o ile nie nastąpi potrącenie należnych kar 
umownych. Pozostała kwota zabezpieczenia to jest 30% zabezpieczenia służy do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy  
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
XXX. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

XXXI. Zmiana postanowień umowy 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie 
dotyczyła okoliczności określonych w ust. 2 - 7.  
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2. Zmiana wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest 
możliwa wyłącznie w przypadku: 
1) Konieczności zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi,  

w szczególności:  
a) klęsk żywiołowych, 
b) skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu 
dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

2) Konieczności zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, 
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: 
a) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu itp.), 
b) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych, 

c) niewypałów i niewybuchów, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem, 
d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okoliczności, 

3) Konieczności zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikającym  

z winy Wykonawcy, 
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej  przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, 
c) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego, 

4) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na 
potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec 
łączącej Strony więzi prawnej:  
a) o charakterze niezależnym od Stron,  
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności,  
d) którego nie można przypisać drugiej Stronie, 

5) Konieczności zmian będących następstwem działania organów administracji  
i innych instytucji, w szczególności:  
a) odmowy lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez 

organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania 
pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek 
działania organów administracyjnych i innych instytucji niemożliwe jest 
wykonanie zadania w terminie.  

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych 
prawem decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w Dokumentacji 
projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
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d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

6) Konieczności zmian będących następstwem innych okoliczności: 
a) wstrzymaniem robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn nie 

leżących po stronie  Wykonawcy; 
b) dokonaniem koniecznych zmian w Dokumentacji projektowej, 
c) koniecznością zmiany zakresu robót budowlanych oraz wprowadzeniem 

robót dodatkowych lub zamiennych. 
3. Wprowadzenie zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków: 
1) Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, 
2)  Przedłużenie terminu wykonania umowy wyłącznie o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, 
3) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności i tylko na warunkach określonych w umowie. 

4. Zmiana zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia, jest możliwa 
wyłącznie  
w przypadku: 
1) Konieczności zmiany zakresu robót budowlanych wynikającej ze zmian  

w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy, 
2) Konieczności wprowadzenia zmian do zakresu robót, niezbędnych do 

prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy,  
3) Konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych, 
4) Konieczności zrealizowania robót przy pomocy środków pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału przedmiotu 
umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniające założeń i celów,  

5) Konieczności częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii 
dodatkowej wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie prowadzenia 
robót, robót nie przewidzianych pierwotnie do realizacji,  

6) Konieczności zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano  
w Dokumentacji projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu 
umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku 
zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę 
przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego  
w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego,  

7) Konieczności zmiany zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikających 
ze zmian w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji 
właścicieli sąsiednich nieruchomości lub innych uczestników procesu 
budowlanego,  

8) Konieczności usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji,  
9) Konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, 
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10) Konieczności zaniechania wykonywania części robot. 
5. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do zmian i robót  

o których mowa w ust. 4 ustalona zostanie według następujących zasad: 
1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu 

ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego obmiaru, 

2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do 
rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys 
uwzględniający: 

 nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich ogólnodostępnych 
katalogów  
(np. KNR-ów, KNNR-ów ), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji 
własnej, 

 narzuty zysku z kosztorysu ofertowego,  

 koszty pośrednie z kosztorysu ofertowego,  
 stawki robocizny z kosztorysu ofertowego, 
 ceny materiałów i pracy sprzętu wg rzeczywistych kosztów zakupu. 

6. Wprowadzenie zmiany zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia 
świadczenia, oraz wynikająca z tego zmiana wynagrodzenia  jest możliwa po 
spełnieniu łącznie następujących warunków: 
1) Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4, 
2) W przypadku konieczności zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

ustalone zostanie ono zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5, 
3) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności i tylko na warunkach określonych  
w umowie. 

7. Inne dopuszczalne zmiany: 
1)  Zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę – 

wskazanych  
w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne 
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa 
zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 
spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez 
Zamawiającego w SIWZ, 

2) Zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

3) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma 
zastąpić nowy wykonawca - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa,  
o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w SIWZ, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
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4) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 
PZP, 

5) Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z ustawowej zmiany podatku 
VAT. 

 
XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 
ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa 
UZP, o której mowa w art. 154 pkt.  5 ustawy. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie  na czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru oferty najkorzystniejszej, 
4.   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. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
6. 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 środków komunikacji 
elektronicznej. 
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
ustawy. 
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców  
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
9.  Na czynności, o których mowa w ust. 8), nie przysługuje odwołanie,  
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 
10. Odwołanie wnosi się: 
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1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w ust. 7)  
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy,  albo  
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek 
o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli 
niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, 
w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści 
związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów,  
w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku  
w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. 
17.  Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie  
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
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przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, 
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił;  
w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie  
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać  
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,  
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 
22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 
23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 
26. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. 
 

XXXIII.  Załączniki do specyfikacji 
1. Załącznik nr 1 Projekt umowy, 
2. Załącznik nr 2 Druk formularza oferty, 
3. Załącznik nr 3 Druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w   

postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, 
4. Załącznik nr 4 i 5 Druk oświadczeń o przynależności i braku przynależności do 

grupy kapitałowej, 
5. Załącznik nr 6 Druk wykazu wykonanych robót,  
6. Załącznik nr 7 Druk wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - 

uprawnienia, 
7. Załącznik nr 8 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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8. Załącznik nr 9 Wzór dokumentu gwarancyjnego, 
9. Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia dotyczącego zapłaty, 
10. Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO, , 
11. Załącznik nr 12 Kładka - Projekt, 
12. Załącznik nr 13 Kładka – Usunięcie kolizji linii nn, 
13. Załącznik nr 14 Kładka – Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej, 
14. Załącznik nr 15 Przedmiar robót. 
 
Łęczna, dnia 20.02.2020 roku               
           

Zatwierdził: 
 
             BURMISTRZ MIASTA 
                             mgr Leszek Włodarski 
              
 


