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I.  NAZWA ORAZ ADRRES ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
 
Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, z siedzibą w Kłodzku przy 

ul. Objazdowej 20, 57-300 Kłodzko, strona internetowa: www.zdp.bip.klodzko.pl;  e-mail: 
sekretariat@zdp.klodzko.pl 

 
II.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓW IENIA: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423) zwanej dalej 
„Ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław. Zakres prac 
w ramach realizacji zadania obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty 
ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty 
wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
elementy ulic. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ (opis 
techniczny) oraz załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy. 
Szczegółowe warunki wykonania robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót, załącznik nr 2 do SIWZ. 
Zamawiający informuje, Ŝe ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez 
wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania 
równowaŜne z zastrzeŜeniem, iŜ proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) 
będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niŜ wymagane przez zamawiającego 
i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. 
Wykazanie równowaŜności zaoferowanego przedmioty spoczywa na Wykonawcy, 
który jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego roboty budowlane (w tym 
m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 
a. 45.10.00.00-8   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
b. 45.23.00.00-8   Roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego; 
c. 45.23.30.00-9   Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe; 
d. 45.23.32.80-5   Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu  

                                                  Drogowego; 
e. 45.23.30.00,0    Elementy ulic. 
 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie do:                  
15 września 2014 r.  

 



V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:   

 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złoŜenie 
oświadczenia (zał. nr 5).    

1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno 
zamówienie obejmujące wykonanie odbudowy, przebudowy, budowy drogi na 
kwotę nie mniejszą niŜ: 80 000,00 zł. 

1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ 
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: 
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej. 
 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą równieŜ wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii 
Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 
 
1.4 Znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych). 

  
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
 



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kaŜdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden 
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
Warunek określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie. 

      
VI.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 

 
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty naleŜy załączyć: 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 44 w nawiązaniu do art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i spełnienie odpowiednio warunku 
określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.2. SIWZ. Wzór wykazu znajduje się 
w Załączniku nr 6 do SWIZ.  

 
Ponadto, jeŜeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać 
wysokośc tych robót w walucie innej niŜ PLN , Wykonawca powinie dokonać przeliczenia na 
PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym 
wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niŜ PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym 
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie 
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.3 SIWZ. Wzór wykazu 
znajduje się w Załączniku nr 7 do SWIZ. 

4. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek 
nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do polisy inny 
dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta 
bankowego, rachunek itp.). 
 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu kaŜdego z warunków, 



o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo 
wszyscy ci wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
 
B.  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć następujące 
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu 
reprezentacji: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
terminu składania ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składanie 
ofert. 
 

C.  JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 2, 3 i 4 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

 
Dokumenty o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w lit. b, 
powinny być  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

 
D. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć 
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu 
reprezentacji. 



1. Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, 
o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej. Wzór listy stanowi Załącznik 
nr 10 do SIWZ. 
Zamawiający zwróci się wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących 
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia 
wykonawcy. 
 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa kaŜdy z wykonawców oddzielnie. 
 
E. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do 
wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
F.  JeŜeli  Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 

polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art., 26 ust. 2b Pzp, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, 
które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej stosuje się 
odpowiednio. 

 
G.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

1. Formularz ofertowy wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ. 
2. Kosztorys ofertowy zgodny ze wzorem zamieszczonym przez Zamawiającego - zał. 

nr 3 do SIWZ 
3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ zaakceptowany przez 

Wykonawcę. 
4. Pełnomocnictwo złoŜone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia 

do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
5. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu 

zawierającego pełnomocnictwo, jednakŜe uprawnienia do reprezentacji spółki 
przysługuje kaŜdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej 
dołączonej do oferty. 

 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU 
OŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 



2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, pocztą 
elektroniczną lub faxem. 

3. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz  informacje pocztą elektroniczną lub faxem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę 
zamawiający domniema, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub 
adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres: 
 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 
Ul. OBJAZDOWA 20, 57-300 KŁODZKO 
TEL. 074/868 01 80   FAX 074/868 01 90 

ADRES E-MAIL: SEKRETARIAT@ZDP.KLODZKO.PL  
 

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko 

 
VIII.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEN TREŚCI SIWZ. 

 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego z pisemna prośbą – wnioskiem 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, 
przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego 
nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią  niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązująca naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zabrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

4. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuŜy termin składania ofert  i poinformuje o tym wykonawców, 
którym przekazano SIWZ. Oraz umieści taką informację na własnej stronie 
internetowej www.zdp.bip.klodzko.pl 

 
IX.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 

 
1. Ustala się, Ŝe składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 
 



X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru albo 
osoba naleŜycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

4. JeŜeli 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 
złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy 
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŜ język polski 
winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiąŜącą. 

6. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie np. 
Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej w formularzu ofertowym naleŜy wymienić 
dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika 
do reprezentowania. 

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, by kaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub  
parafowana przez wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
kaŜde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 
etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.  

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietna 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz.1503)” i dołączone 
do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w odrębnej 
kopercie. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

10. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcom, zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym. 
Brak powyŜszej informacji oznaczać będzie, Ŝe całość zamówienia zostanie 
zrealizowana przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
12. ZłoŜenie więcej  niŜ jednej oferty lub złoŜenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez wykonawcę. 
 
 
 
 



XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

1. Oferty muszą być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Kłodzku przy 
ul. Objazdowej 20 – sekretariat pok. nr 1 - SEKRETARIAT, w terminie: do dnia 
30.07.2014 roku, do godziny 13:00. Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku – do 
piątku (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7 00 do godz. 15 oo. 

2. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg 
Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko oraz opisane: 

 
nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 
                                                                                                        ul. Objazdowa 20 
                                                                                                        57-300 Kłodzko 
 

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary 
Wielisław . ”  

  
Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 30.07.2014 r., godz. 13 15 

 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

6. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
 

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 
               

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Objazdowej 20 w Kłodzku, 
w pokoju nr 18, w dniu 30.07.2014 r. o godzinie 13 15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
5. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiających prześle 

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
 
 



XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
uwzględnić inne opłaty i podatki, a takŜe ewentualne upusty i rabaty zastosowane 
przez wykonawcę. 

2. Cena brutto winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 
prowadzone równieŜ rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. Całkowita 
cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyraŜona liczbowo i słownie. 

3. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 
podstawie wypełnionego kosztorysu ofertowego (zał. nr 3). 

4. KaŜdy z Wykonawców moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić. 
 

XIV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 
1. Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 
Kryterium zasadnicze Waga-udział % w ocenie- cena brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia, 100% na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę, 
 

2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia 
obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana 
w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 4 do oferty 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium 
w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego 
miejsca po przecinku. 

4. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg 
następującej zasady: 

a. kryterium - cena brutto 
b. Kx = (Cmin/Cx)*100 pkt, 
c. gdzie: 
d. Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena 

brutto za realizację zamówienia,  
e. Cmin – najniŜsza cena brutto  zaoferowana w ofertach złoŜonych na realizację  

zamówienia,                            
f. Cx – cena brutto oferty ocenianej złoŜonej  na realizację zamówienia. 

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska największą sumę punktów w ramach kryteriów ustalonych w pkt. 1. 

6. Maksymalna łączna liczba punktów jaką moŜe uzyskać Wykonawca wynosi – 100 
Pkt. 

                        
XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została 



oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu 
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŜyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
określone wart. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty) na własnej stronie internetowej (www.zdp.bip.klodzko.pl) oraz w swojej 
siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.    

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
wynikającym z art. 94 ustawy Pzp.                       

               
XVI.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaŜe 

zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób  
upowaŜnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

2. Zamawiający Ŝąda aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dokument 
lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu 
w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zaŜąda 
złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

                  
XVII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium                       

                  
XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 
                     

1. Zamawiający Ŝąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie (ceny brutto).  

2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pienięŜnym; 

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. 

4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie moŜe być wnoszone równieŜ: 



a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 

b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy 
w Strzelinie O/Kłodzko nr konta 40 9588 0004 7100 5728 2000 0050 z podaniem 
tytułu „zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, nr sprawy ZDP 
2000/AZ/17/14.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 

9. Za zgodą zamawiającego wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŜe 
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. 

13. Kwota, o której mowa w pkt 16, jest zwracana nie później niŜ w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 
XIX.  INNE INFORMACJE: 

           
1. Zamawiający nie przewiduje: 

a. składania ofert wariantowych, 
b. udzielania zamówień uzupełniających, 
c. zawarcia umowy ramowej, 
d. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
e. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
f. rozliczenie w walucie innej niŜ polski złoty, 
g. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. ustawy Pzp, 
h. moŜliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 

 
XX. INFORMACJA O OBOWI ĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWC Ę KLUCZOWYCH CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI 
ZAMAWIAJ ĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZE śENIA ZGODNIE 
Z ART. 36A UST. 2 

 
Zamawiający nie wykazuje kluczowych części zamówienia i nie Ŝąda osobistego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 



 
XXI.  UMOWA, KTÓRA B ĘDZIE PODPISANA W WYNIKU 

ROZSTRZYGNI ĘCIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA B ĘDZIE ZAWIERAŁA WSZYSTKIE ZAPISY PODANE 
WE WZORZE UMOWY STANOWI ĄCY ZAŁACZNIK NR 11 DO 
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI, Z UWZGL ĘDNIENIEM TRE ŚCI OFERTY. 

 
XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub moŜe 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

3. Środkami ochrony prawnej są: 
a. wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy 

Pzp, 
b. odwołanie, 
c. skarga do sądu, 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe 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. 

2. 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. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały 
przesłane w inny sposób, 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, takŜe wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

6. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określono powyŜej wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

7. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 
ustawy Pzp. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do 
sądu uregulowane zostały w art. 198a-189d ustawy Pzp. 

 
 
 



 
Wykaz załączników do SIWZ: 
Załącznik nr 1 – opis techniczny 
Załącznik nr 2 – SST 
Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy + przedmiar robót 
Załącznik nr 4 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków 
Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 8 – oświadczenie o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć  

    w wykonywaniu zamówienia,  wymaganych uprawnień 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 10 – przynaleŜność do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 11 – projekt umowy 
Załącznik nr 12  – część rysunkowa (rysunki 1-2) 
 


