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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.bip.byczyna. pl, www.byczyna.pl 

 

Byczyna: Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-zachodniego odcinka murów obronnych 
miasta Byczyny 

Numer ogłoszenia: 47197 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
 Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie,  
tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: Nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest  wzmocnienie podłoża gruntowego  metodą iniekcji niskociśnieniowej fundamentu 
północno-zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy 
również wykonanie kompletu punktów pomiarowych – reperów, do późniejszej precyzyjnej obserwacji geodezyjnej 
przemieszczeń obiektu. 
 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:  
1) Dokumentacja techniczna - zał. Nr 9 do SIWZ, 
2) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – zał. Nr 10 do SIWZ 
3) Przedmiar robót  - zał. Nr 11 do SIWZ 

3. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 
45.11.12.30-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 
45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne, 
45.21.23.50-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej.  
45.26.25.20-2 Roboty murowe 
45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy 
 
4. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją projektową wraz z decyzjami 
administracyjnymi oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie 
swojej oferty.  
 
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
 

 

GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA  
 
ul. Rynek 1                                                                                                                   tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl 
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II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z 

Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia 
uzupełniające mogą zostać udzielone w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość 
zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Jeżeli zamówienie 
uzupełniające zostanie udzielone do końca 2015 r., Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie 
podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych 
niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9, 45.45.31.00-8, 45.21.23.50-4, 45.26.25.20-2, 45.11.30.00-2. 
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: 15.09.2015. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Kwestie wadium określa rozdział 11 SIWZ:  
11.1. Wysokość wadium. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  jest wniesienie wadium w wysokości: 

10.000,00 PLN  słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 
 

11.2. Forma wadium. 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 9.11.2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
 
 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej 
jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.  Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e). 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 
 

 

Urząd Miejski w Byczynie: 
B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 

dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
    Zgodnie z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 3 polecenie przelewu jest rozliczeniem 

bezgotówkowym. Zgodnie z art. 63c. Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi  z zastrzeż. art. 63g, 
dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 
11.3. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  20.04.2015 r. do godz. 09.00  przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
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wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
11.4. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 
11.5. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  
w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  a także w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a 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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 
 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
  

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
prawidłowo ukończył co najmniej: 
 

� 1 /jedną/ robotę budowlaną polegające na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów, o wartości 
robót minimum 400.000,00 zł. brutto. 
oraz 

� 1 /jedną/ robotę budowlaną wykonaną przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,  
o wartości robót minimum 400.000,00 zł. brutto. 

 

 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wraz z ofertą: 

 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty  
i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określając, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty polegające na wykonaniu iniekcji 
niskociśnieniowej gruntów oraz roboty wykonywane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 
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Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) poświadczenia, 
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, roboty budowlane wskazane w wykazie,  
o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów  
o których powyżej mowa. 

 

Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty 
potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone (np. 
referencje). 

 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - 
jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 
 

III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do 
wykonania zamówienia tj.  
1/ co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej, ponadto osoba ta winna  posiadać co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie 
przy zabytkach nieruchomych. 
2/ co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta winna posiadać 
doświadczenie w zakresie kierowania robotami polegającymi na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej 
gruntów /co najmniej 2  takie roboty/. 
 
Uprawnienia zgodnie z: 
 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 

 

lub  
 

       odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów      
       oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r.  
       o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.     
      42 z późniejszymi zmianami)  

 

      lub  
 

      spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst    
      jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) tj. osoba/y które/ych odpowiednie      
      kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi  
      wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,  
      inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług transgranicznych”). 
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3/   co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznej  geologa  z kwalifikacjami 
do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII z doświadczeniem przy min. 2 
robotach polegających na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów. 

 
Uprawnienia  zgodnie z :  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. 
Nr 275 poz. 1629) . 

 
 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie 
wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 
 
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w 
systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 
 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 
 

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; 
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• 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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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; 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 
dowodowych. Zamawiający nie wykluczy postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że 
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.  

a) Formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 

innych dokumentów rejestrowych.  
c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie.  

d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od 
składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym pisemnym zobowiązaniu 
lub innym odpowiednim dokumencie strony zobowiązania określą: 

� zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
� sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu  

zamówienia,  
� charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
� zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
�  oświadczenie podmiotu, który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności  

z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. 
e) W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii 

potwierdzenia nadania przelewu.  
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f) W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium. 

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:  
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 80 
• 2 - Długość udzielonej gwarancji - 20 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy 

dotyczyć mogą w szczególności: 
a) zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, zmiana 
materiałów i technologii wykonania przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy w sposób opisany w § 1 pkt. 7,8 i 9 niniejszej umowy. Tego 
typu zmiany mogą nastąpić po sporządzeniu protokołu konieczności i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływ na 
koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt c) niniejszego paragrafu. 
b)  w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c)  zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:  
− zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, 
− w przypadku wprowadzenia zmian, o którym mowa w pkt a) niniejszego paragrafu, sposób obliczania 

wynagrodzenia określa § 3, 
− w przypadkach określonych w § 3. 
d)    Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może nastąpić za pisemną zgodą 
Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku gdy 
dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie 
jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany 
podwykonawców w przypadku: 
� wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
� rezygnacji podwykonawcy, 
� zmiany podwykonawcy, 
� zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. 
Zastosowanie będą tu miały zapisy § 7. 
e)     Zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 8 umowy, nowe osoby 
powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla danej funkcji. 

f)    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie 
terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę. 
g)  regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany 
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.byczyna. pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
 

20.04.2015 godzina 09:00, miejsce: 
Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna Sekretariat Urzędu (I piętro). 

 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Nie dotyczy. 
 
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 
 

 


