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Ogłasza 

przetarg nieograniczony 

„Remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów – Lisów, o długości 850 mb, od km 

2+675 do km 3+525. ” 

 

Numer ogłoszenia: 186533 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach , ul. 

Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 048 6132338, faks 048 6132338. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Remont drogi powiatowej 

nr 1101W Osuchów – Lisów, o długości 850 mb, od km 2+675 do km 3+525.”   

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia są roboty związane z remontem drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów; 

odcinek od km 2+675 do km 3+525. Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

powiatu białobrzeskiego, gminy Promna w pasie drogowym drogi powiatowej. 

http://www.pzdpbialobrzegi.pl/
mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl


Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z projektu technicznego, który jest 

integralną częścią tego opracowania. 

Przebudowa drogi ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na w/w odcinku 

drogi. 

Uzyskamy to poprzez: 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową 

odwożoną z odległości 15 km w ilości 75kg/m
2
; 

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową jw.; 

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanka asfaltowo – grysowo – żwirowej dowożonej z 

odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; 

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z 

wcześniejszym ścinaniem poboczy i odwiezieniem ścinki na odkład; 

 Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, 

nadmiar odwozimy na odkład do 1 km; 

 Materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km; 

Masa mineralno-asfaltowa dowożona z odległości 15 km; 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-8, 45233000-9 

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

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

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

05.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 

16.09.2014 r. w wysokości:2000 zł. 2. Forma wpłaty wadium: 1. Wadium może być 

wnoszone w: a. pieniądzu, płatne na konto zamawiającego nr 86 1500 1647 1216 4005 2188 

0000 w banku Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Białobrzegach, b. poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e. 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. 2. Wadium wnoszone w 

pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu 



określonego w § 8 ust.1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone 

w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem 

terminu określonego w § 8 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego w 

§ 11 ust. 1. Powyższe wadium musi być dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie 

oznaczonej:Wadium do postępowania nr PZDP.272.8.2014 na „ Remont drogi powiatowej nr 

1101W Osuchów – Lisów, o długości 850 mb, od km 2+675 do km 3+525.”  4. Do oferty 

należy załączyć: a. dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu lub kopię 

dokumentu, określonego w ust. 2 pkt 1. lit. b. - e. potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 5. 

Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, 

którego dotyczą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1. lit. a.. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie 

powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące 

elementy: a. nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

Zamawiającego, gwaranta banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub 

podmiotu udzielającego poręczenia oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany 

sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b. określenie wierzytelności, którą ma być 

zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c. kwotę gwarancji lub poręczenia; d. termin 

ważności gwarancji lub poręczenia; e. bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta 

do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp. 8. Zwrot bądź zatrzymanie 

wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać 

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia 

wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącym zał. nr 3 do 

SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne 

oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie lub osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania 

ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o posiadania wiedzy i doświadczenia ,w tym w szczególności: wykonania robót 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie 

budowy, przebudowy lub remontu 1 drogi z asfaltobetonu o pow. co najmniej 

3000 m
2
. - warunek dla wymagań w zakresie remontu zostanie spełniony jeżeli 

remont obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej. Za 

najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do 

wykazania spełniania warunku określonego w § 5. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub 

odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek 

udziału w postępowaniu. Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 

ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

żąda zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane Dz. U. Nr 226, poz. 1817. W razie konieczności, szczególnie gdy 

wykaz lub dowody o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 2 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form jakich te 

dokumenty mogą być składane, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z 

poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało 

wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 

dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego 

warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. 

 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego 

zamówienia jedną osobą kierownikiem robót posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi. W przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. 

1.4.1. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia 

wyszczególnione powyżej w pkt. 1.3. - sporządzone na formularzu lub według 

formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego 

warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ . W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców np.: Konsorcjum, 

Spółka Cywilna o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie należy 

przedłożyć przedmiotowe oświadczenie łącznie przez wszystkich 

Wykonawców. 1.5.1. Wykonawcy muszą wykazać, że brak jest podstaw do ich 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

1.5.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone 

na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców np.: 

Konsorcjum, Spółka Cywilna o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie 

musi być złożony przedmiotowy dokument oddzielnie przez każdego z 

Wykonawców. 1.5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej o udzielenie niniejszego 

zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 

odpowiednio dla każdego z Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.2. SIWZ - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 



wydaje dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.2, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 

złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia 

- nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty wymagane powyżej oraz 

zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie. Z treści załączonych oświadczeń i 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 

spełnił. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych 

wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym 

jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania 

ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca 

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wiedzy i doświadczenia 

powinno zawierać w szczególności: informację o formie zaangażowania 

podmiotu trzeciego w realizację części zamówienia podwykonawstwo, 

doradztwo, konsultacje, itd., okres na jaki zostaną udostępnione zasoby, nazwę 

zamówienia do którego zostają udostępnione zasoby. Podmiot trzeci udzielając 

swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym 

podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w 

realizację zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

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 dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 



oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 1.5.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

niniejszego zamówienia np.: jako Konsorcjum, Spółka Cywilna powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w §5 niniejszej SIWZ. 2. W odniesieniu do wymagań postawionych 

przez zamawiającego, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1 - 9 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie może być jeden z tych wykonawców, albo 

konkretny przedstawiciel jednego z wykonawców. Może też być osoba trzecia 

niezwiązana z żadnym z wykonawców. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. 

Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: a. 

postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy, b. wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, c. ustanowionego 

Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Uwaga: Treść 

Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 5. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich 

uprawnionych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis Pełnomocnika. 6. Oryginał 

pełnomocnictwa lub kopię tegoż pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku spółki 

cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o zamówienie - jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych 

dokumentów załączonych do oferty - zobligowani są załączyć do oferty 

powyżej wyszczególnione pełnomocnictwo. 8. Zgodnie z art. 141 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Oferta 

musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 10. Wszelka korespondencja oraz 

rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 11. Wypełniając 

formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

wykonawcę, w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane 

dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie. 1.5.5 Informacje 

dotyczące podwykonawców. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez 

wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, 

na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 



których mowa w art. 22 ust. 1. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. 

Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają 

przepisy art. 143a - 143d ustawy szczegółowo opisane w projekcie umowy 

stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 1.5.6. Zasady zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami: a. przedmiot umowy 

powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z 

zakresem prac zawartym w umowie, b. przedmiot umowy do wykonania 

dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi z materiałów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających 

wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty, c. wysokość 

wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy określonym w 

§ 15 umowy stanowiącą załącznik nr 2. d. Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej ze zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; e. 

Zamawiający, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w ciągu 7 dni 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. f. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. g. 

Zamawiający ma prawo wnieść sprzeciw do zawartej umowy z 

podwykonawcą. Jeżeli w ciągu 7 dni nie wnosi sprzeciwu, uważa się taką 

umowę za zaakceptowaną. h. 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, dostawy, 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. i. zapłata 

wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu 

przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu 

odbioru robót i wystawieniu na niego faktury. j. Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty Podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. k. 

Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności 

wynagrodzenia należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu całego 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i, że z tego tytułu 

Podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń. 



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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

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

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

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

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

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

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

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

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

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

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

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

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

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

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

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

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

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

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

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

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

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.pzdpbialobrzegi.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. 

Kościelna 103 26-800 Białobrzegi. 

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

ofert: 16.09.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Kościelna 103 26-800 Białobrzegi. 

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

ofert). 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


