
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie Gminy Miasto Pionki

Znak sprawy: IŚ.271.3.2015

S P E C Y F I K A C J A 
I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego roboty budowlane:

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na 
terenie Gminy Miasto Pionki”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
kwoty 30.000 Euro.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.  Zamawiającym jest:

Nazwa: Gmina Miasto Pionki
Adres: Aleja Jana Pawła II 15,  26-670  Pionki
Regon: 670223468
NIP: 796-295-87-67
Nr telefonu: 48 34 14 201
Nr faksu: 48 34 14 204,
Adres e-mail: burmistrz@pionki.pl
Strona internetowa: www.pionki.pl , www.bip.pionki.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00

2.  Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej 
www.bip.pionki.pl w części „Ogłoszenia”.

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. 
zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, na podstawie art. 4 pkt. 8).

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic 

miejskich na terenie Gminy Miasta Pionki:
         Etap I – termin realizacji do dnia 15 maja 2015r.
     1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej z frezowaniem 

- 300 m2 (drogi na terenie dawnego zakładu „Pronit”)
     2) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu - 200 m2 

(drogi gminne na terenie miasta Pionki)
     3) Remont przy użyciu masy asfaltobetonowej bez frezowania - 8 ton (wykonanie remontu zjazdu z 

ul. Polnej do działki nr 1465/7 w Pionkach przy stawie).
          Etap II – termin realizacji do dnia 30 czerwca 2015r.
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     1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej z frezowaniem 
- 1000 m2 (drogi gminne na terenie miasta Pionki).

2.  Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 3 do SIWZ – Dokumentacja 
projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich 
wykonania.

3.  Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
1)  roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej,
2)  zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w niniejszej SIWZ.
4.  Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:
1)  zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,
2)  przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
3)  zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
4)  pozyskany destrukt przewiezie i złoży we wskazanym miejscu na terenie Pionek (teren byłego 

Pronitu), 
5)  właściwie oznakuje miejsca prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na czas  

prowadzenia  tych  remontów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznakowania  robót  i  ponosi 
odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  ruchu  na  drodze  w  obrębie  remontowanego  odcinka  drogi 
zgodnie z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 poz.2181 
ze zmianami).

6)  uporządkuje miejsca prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych po zakończeniu 
tych remontów.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

6.  Podstawą rozliczenia przedmiotu zamówienia (dla remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 
emulsją asfaltową i grysem i dla remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy 
asfaltowej z frezowaniem) będzie dokonany i ostatecznie ustalony obmiar robót po wykonaniu całości 
robót w obecności przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego, po cenach jednostkowych 
zaoferowanych przez wykonawcę w ofercie. Ilość wykonanych robót winna odpowiadać 
rzeczywistym potrzebom wykonania prac remontowych, jednak ilość robót nie może przekroczyć 
ilości podanych w SIWZ i w załączniku Nr 3 do SIWZ.

7.  Podstawą rozliczenia przedmiotu zamówienia dla remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 
mieszankami mineralno-asfaltowymi bez frezowania będzie faktyczna ilość mieszanki mineralno-
asfaltowej użytej do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, po cenie 
jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę w ofercie. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej użytej 
do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych winna odpowiadać rzeczywistym 
potrzebom wykonania prac remontowych, jednak ilość mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
przekroczyć ilości 60t.

8.  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 1 roku.
9.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
      CPV-45000000-7      CPV-45233142-6
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia, 

wykonania robót zamiennych. Warunki oraz zasady rozliczania wykonania robót zamiennych oraz 
rezygnacji z wykonania części zamówienia zawarte są we wzorze umowy.

11.  Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Oferty nie zawierające wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

12.  Zamawiający nie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.   Termin wykonania zamówienia:
1)    Etap I – termin realizacji do dnia 15 maja 2015r.
2)    Etap II – termin realizacji do dnia 30 czerwca 2015r.
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2.   Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.  O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.

     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
2)  Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
3)  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.
      Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
4)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
      Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
2.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą.

3.  Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu w 
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.  

4.  W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, 
każdy z warunków określonych w pkt. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo 
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do oferty 
należy załączyć:

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(oświadczenie to jest częścią formularza Oferty).

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
brak dokumentów.

3.  Informacje dodatkowe o innych niezbędnych dokumentach, które wykonawca ubiegający się o 
zamówienie publiczne jest zobowiązany złożyć w niniejszym postępowaniu: 

1)  wypełniony i podpisany formularz Oferta, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej 
załącznikowi nr 1 do siwz,

2)  pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

3)  pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

4.  Postanowienia dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego (np. konsorcja):

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a 
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty,
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3)  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, wymagane oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, (w tym oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, które to oświadczenie jest częścią formularza 
Oferty) muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w danym zakresie.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem pkt. 4.
4.  Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
5.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą drogą elektroniczną.
6.  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
             Urząd Miasta Pionki

        Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
        nr faksu: 48 3414 204

7.  Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
      w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
      Arkadiusz Jurek, tel. 48 3414 231, w godz. 7.30 –15.00
      w sprawie procedury przetargowej:
      Piotr Stolarski, tel. 48 3414 231, w godz. 7.30 – 15.00. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.  Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca nie jest zobowiązany 

do wniesienia wadium.
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.  Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

4.  Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta wraz z załączonymi do Oferty wymaganymi w SIWZ 
oświadczeniami i dokumentami.

5.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących 
załączniki do SIWZ. 

6.  Zaleca się, aby formularz Oferta był napisany wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i zawierał wszystkie elementy wskazane we  wzorze, szczególnie 
składane przez wykonawcę oświadczenia i deklaracje. 

7.  Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość, 
były napisane wg wzorów przygotowanych przez zamawiającego i stanowiące załączniki do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.  Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać 
wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach załączonych do 
SIWZ.
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9.  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono 
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

10. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

11. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazanym 
jest, by w treści oferty umieszczona była informacja o ilości stron.

13. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty 
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
wykonawcę. 

14. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy 
odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez 
zamawiającego w trakcie postępowania.

16. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz 
uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia koperty/opakowania. Koperta/opakowanie 
zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie I niniejszej 
SIWZ, opatrzone nazwą (firmą) i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący:

Oferta na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich
nie otwierać przed dniem 02.04.2015 r., godz. 11:10 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 
zwrot: zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z udziałem 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

19. Informacje  dotyczące  aukcji  elektronicznej:  zamawiający nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji 
elektronicznej.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.  Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 

Pionki (sekretariat, pokój Nr 1), w terminie do dnia 02.04.2015 roku, do godziny 11:00.
2.  Oferty wysyłane pocztą winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający otrzymał je 

przed wyżej określonym terminem. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być 
zaadresowane na adres Zamawiającego.

3.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez jej otwierania.

4.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 15, 26-
670 Pionki (pokój Nr 3), w dniu 02.04.2015 r. o godz. 11.10.

5.  Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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1.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

3.  Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje 
wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek 
VAT.

4.  Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za 
realizacje przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 
zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5.  Cena podana w ofercie powinna także uwzględniać wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie inne koszty nieujęte w 
dokumentacji, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.

6.  Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się 
wariantowości cen.

7.  Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia 
oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania 
umowy.

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY  OFERT.

1.  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Maksymalna 
ilość punktów za oferowaną cenę wynosi 100 punktów. Obliczenie ilości punktów za oferowana cenę 
polegać będzie na określeniu ceny i przydzieleniu dla najniższej ceny maksymalnej ilości punktów, a 
następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen proporcjonalnie niższej ilości punktów wg 
podanego niżej wyliczenia:

                                  najniższa  cena
                  C  =  ---------------------   x  100

                                                   oferowana  cena
    
  gdzie:

C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym
najniższa cena –  najniższa cena spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert

   oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) i nieodrzuconej oferty

2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości 
zamówienia.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia kryteria wyboru.

2.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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3.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

4.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY.

     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH.

1.  Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze 
zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.   

2.  Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia 
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.

3.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy.

XVII. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ 
UMOWIE.

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (za-
równo rezygnację z poszczególnych rodzajów robót lub tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy 
wykonanie danych robót będzie niemożliwe lub zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami i  
wymogami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień wykonywania robót 
przepisami) wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbęd-
ne, niecelowe lub nieprzydatne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. 
Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy będzie podejmował Zamawiający.

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu 
umowy w następujących przypadkach:

1)  Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

2)  W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie 
ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie ilość 
niewykonanych robót oraz ich ceny określone w ofercie.

4.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 
nieważności.

XVIII. PODWYKONAWSTWO.
1.  Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a 
innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3.  Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dotyczy obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę.
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4.  Zamawiający nie żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z 
późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

XX. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
załącznik nr 1  - formularz ofertowy
załącznik nr 2  - wzór umowy
załącznik nr 3  - dokumentacja projektowa określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz
                           uwarunkowań i lokalizacji ich wykonania

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdziła:       Jolanta Sarnecka-Buczek
                Z-ca Burmistrza Miasta
      

Pionki, dnia 19 marzec 2015 r.
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