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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

GMINA  NOWA DĘBA 

ul. RZESZOWSKA 

39-460  NOWA DĘBA 
 

TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 

II. Tryb zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów usta-

wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest ”Załadunek, przewiezienie, rozładunek i rozplantowanie materia-

łu, którym dysponuje Gmina wraz z wyrównaniem i uwałowaniem na drogach na terenie Gminy 

Nowa Dęba w 2016 roku” 

 

2. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie materiału w łącznej ilości ok. 3640 t, w tym: 

- odsiewka złożona przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie - ok. 1310 t, 

- gruz skruszony z ziemią złożony przy ul. Leśnej w Nowej Dębie - ok. 480 t, 

- gruz skruszony przesiany złożony przy ul. Leśnej w Nowej Dębie - ok. 1210 t, 

- ziemia odsiana po skruszeniu gruzu złożona przy ul. Leśnej w Nowej Dębie - ok. 640 t. 

 

Wymieniony materiał w ilościach podanych zgodnie z zestawieniem stanowiącym  

załącznik nr 5 do SIWZ należy zawieźć do poszczególnych miejscowości: 

- Chmielów - ok. 600 t, 

- Cygany - ok. 700 t, 

- Jadachy - ok. 600 t, 

- Rozalin - ok. 500 t, 

- Tarnowska Wola - ok. 400 t, 

- Alfredówka - ok. 260 t, 

- Osiedle Dęba - ok. 380 t, 

- Osiedle Poręby Dębskie - ok. 200 t.  

 

Wykonawca do zagospodarowania w/w materiału wykorzysta  samochody o całkowitej ładow-

ności do 24 ton w celu umożliwienia wjazdu na drogi z ograniczona nośnością i ograniczonym 

polem manewru, jak również równiarkę i walec drogowy.  

 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

71315000-9 Usługi budowlane  

 

4. Postanowienia ogólne: 

a) Zamawiający nie przewiduje: 

- zawarcia umowy ramowej; 

- przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

- dynamicznego systemu zakupów 

- rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą 

prowadzone w PLN. 

b) Zamawiający nie dopuszcza: 
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- składania ofert wariantowych 

- składania ofert częściowych 

c) Usługi muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją zadania. 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:   

a) Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1   pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zamówień publicznych.  

b) Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1   pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zamówień publicznych - usługi   i dostawy dodatkowe nie-

możliwe do przewidzenia, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi 

w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 30 % wartości 

uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie 

Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm i standardów. 

c) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie dostaw i usług nieprzewidzianych, odrębnie zle-

conych, ustalone będzie na podstawie faktycznie wykonane usługi i dostawy, co będzie  po-

twierdzone przez Zamawiającego  

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy - z dniem podpisania umowy a zakończenie –  

30 września 2016 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków.  
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykona-

nia zamówienia.  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

a) potencjał techniczny 

Wykonawcy muszą udowodnić iż dysponują narzędziami niezbędnymi do realizacji za-

mówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udowodni iż dys-

ponuje co najmniej: 

• jednym walcem drogowym , 

• jedną równiarką, 

• jednym samochodem o całkowitej ładowności do 24 ton w celu umożliwienia wjaz-

du na drogi z ograniczoną nośnością i ograniczonym polem manewru 

 

b) potencjał kadrowy  
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Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców podlegają-

cych wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przed-

stawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami 

SIWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-

twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wysta-

wionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ. 

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt.VI. 1. a składa dokument wysta-

wione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpo-

wiednio , że:  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert), 
 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówie-

nia do oferty dołączyć należy: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp -zał. nr 1 do 

SIWZ formularz ofertowy,  

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podsta-

wie dysponowania tymi zasobami zał. nr 3 do SIWZ. 

 

3) Wykonawca ma dostarczyć także: 

a) Kopie wpłaty wadium, 

b) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale  

podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu  

zamówienia których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom, 

4) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:  

a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 
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b) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy kon-

sorcjum powinna spełniać następujące wymagania: 

- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie do-

tyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru, – składa 

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, 

- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa 

pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum, 

- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego 

warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za 

ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dys-

ponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego 

obrotu, 

- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiają-

cego, 

- Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie in-

nej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. 

Uwaga: Okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów art. 24 prawa za-

mówień publicznych, zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy dys-

kwalifikuje całe konsorcjum. 

5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie-

zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytu-

acji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbęd-

nymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobo-

wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-

rzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw 

albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i doku-

menty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-

niu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

Uwaga:  

- w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne 

jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

- wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie 

mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-

sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie 

złożone przez wykonawcę informację są jawne i mogą być udostępniane. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Przyjmuje się pisemny lub faxem/e-mailem sposób porozumiewania zamawiającego z wy-

konawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Za-

mawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art.38 ust 1 pkt. 3, oraz ust. 1a.  
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3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wyko-

nawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.nowadeba.pl 

(na której zamieszczono SIWZ). 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-

nie Zamawiającego. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną mo-

dyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekaza-

no specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej 

www.nowadeba.pl, (na której zamieszczono SIWZ). 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Sławomir Białas –     tel. 015 846 26 71 wew. 302,      

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysoko-

ści: 2 500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) do dnia 08.08.2016 r. do godz. 11:00. 

2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp: 

3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach:  

82 9434 1083 2003 1300 0101 0007. 
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-

dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 

5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skut-

kuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne  

z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określo-

nych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach okre-

ślonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn le-

żących po stronie wykonawcy. 

7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 

1. Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 

29.01.2004 r. 

2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, 

potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków. 

4. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygo-

towania oferty na własny koszt, w tym przeprowadzić wizję lokalną. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty nieza-

leżnie od wyniku postępowania. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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7. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem. 

8. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również 

te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje 

się własnoręczny podpis z pieczątka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważ-

nione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w doku-

mencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

9. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane wła-

snoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

10. Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie i parafować 

przez upoważnione osoby. 

11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezenta-

cji Wykonawcy. 

12. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę. 

13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza zło-

żenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu 

w przypadku pieczęci imiennej. 

14. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec że znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opi-

sanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

XI. Miejsce oraz termin składania . 

1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania 

ofert. 

2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym: 

opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w pkt 1 SIWZ i oznaczone: „Oferta na: Załadunek, przewiezienie, rozładunek i 

rozplantowanie materiału, którym dysponuje Gmina wraz z wyrównaniem i uwałowa-

niem na drogach na terenie Gminy Nowa Dęba w 2016 roku”. 
Opakowanie (koperta) wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób j/w, a 

ponadto powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy. 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsłu-

gi Klienta ( parter, obok głównego wejścia)  do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, je-

żeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powia-

domienie musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w punk-

cie XIII niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie.  

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wyko-

naniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
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4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wa-

riantowości cen. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wy-

konania) zamówienia. 

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferto-

wym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena oferty musi 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

XIII. Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisany-

mi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt: 

I - Cena (znaczenie w ocenie 95% = 95 pkt) 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 

C = Cn / Cb x 95 pkt 

gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty. 

II – Termin płatności faktury (znaczenie w ocenie 5% = 5 pkt) 

Najkrótszy możliwy termin płatności faktury to 21 dni, a najdłuższym 30 dni. 

Punkty za kryterium „termin płatności faktury” zostaną przyznane następująco: 

21 dni – 0 pkt 

30 dni – 5 pkt 

 

XIV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniej-

szej SIWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyli-

czoną jako suma punktów, zgodnie w wymienionymi w pkt 2, kryteriami oceny. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

XIV. Otwarcie i badanie ofert: 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta  

i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu 8 sierpnia 2016r. o godz. 

11:05. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i ceny 

ofert. 

5. Zamawiający poprawia omyłki zgodnie z art. 87 ustawy. 

6. Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 

 

XV. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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a) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, któ-

rego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 

b) Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92, ust. 

1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prześle streszczenie oceny ofert i porównanie 

ofert. 

c) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 

art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

d) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w spra-

wie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

SIWZ. 

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające 

na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do 

SIWZ 

2. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zama-

wiającemu: 

 umowę konsorcjum, w przypadku gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana 

oferta złożona przez konsorcjum. 

3. Zgodnie z tym Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp przewidział następu-

jące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 

zawartej umowy w formie aneksu: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. Zamawiający przewi-

duje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji 

tych zdarzeń. 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),  

mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót 

c) zlecenia dostaw i usług dodatkowych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zle-

cenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umow-

nego. 

d) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. 

2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych. 

3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy 

4) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

5) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umo-

wy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może od-

stąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych oko-

licznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia na-

leżnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego 

tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 

6) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie po-

wstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
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niezrealizowania pełnego zakresu dostaw i usług wraz z odpowiednim zmniejszeniem 

wynagrodzenia umownego za obustronną zgodą. 

7) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

8) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego upraw-

nień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

4. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą 

wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Za-

mawiającego. 

XVIII. W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi przysługują 

środki odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

XIX. Postanowienia końcowe: 
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert. O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to nie-

zbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zo-

staną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamó-

wienia. Informacja ta zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej 

http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 

odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

Uwaga: Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie zawiadomił o 

tym zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści zapytań i odpowiedzi oraz informacji 

o zmianach, dlatego zobowiązany jest przeglądać na bieżąco podaną stronę interneto-

wą Gminy Nowa Dęba.  

http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/

