
Ogłoszenie nr 501819-N-2019 z dnia 2019-01-09 r. 
 

Gmina Opatówek: Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą 
dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 
 
Nazwa projektu lub programu 
"Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w 
tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w 
ramach ZIT dla rozwoju AKO 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 
14, 62860 Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail 
przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (URL): www.opatowek.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 
są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie 
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 



Tak 
www.bip.opatowek.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Operator pocztowy, osobiście, posłaniec 
Adres: 
Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną 
infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6 
Numer referencyjny: Zp.In.271.1.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w 
formule "zaprojektuj i wybuduj" obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie której 
możliwa będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie 
robót zgodnie z tym projektem, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID i budowa punktu 
przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą uzupełniającą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. 
Szałe na dz. nr 488/6. 2. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-
Użytkowego dla przedmiotowego zadania (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Zamówienie realizowane w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach projektu "Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". 4. Zakres przedmiotu zamówienia 
obejmuje w szczególności: 1) Faza I - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizacje inwestycji: a. wstępny projekt, który należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 30 
dni od dnia zawarcia umowy- Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentu do jego 
akceptacji bądź zgłoszenia ewentualnych uwag, b. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych uzgodnień, uzyskanie opinii, zezwoleń, zatwierdzeń i decyzji, c. opracowanie wymaganych analiz, 
map na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej oraz map i analiz stanowiących załącznik do wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej d. opracowanie kompletnej dokumentacji 
technicznej obejmującej m.in.: projekt budowlany i wykonawczy, projekty usunięcia ewentualnych kolizji, plan 
BIOZ, zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane, szczegółowe 



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych 
(wraz z ich opisem, podstawą wyceny, przedmiarem oraz przyjętymi stawkami jednostkowymi) - Zamawiający 
zobowiązany jest w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentacji do jej akceptacji bądź zgłoszenia ewentualnych 
uwag, e. przygotowanie oraz złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, f. uzyskanie w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu realizację inwestycji. 2) Faza II - realizację robót 
budowlanych dotyczących budowy punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb 
obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w 
tym m.in.: a. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, b. 
roboty przygotowawcze i ziemne, c. budowa punktu przesiadkowego B&R, d. budowa niezbędnej infrastruktury 
uzupełniającej, e. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego docelowej organizacji ruchu, f. pełnienie 
nadzoru autorskiego, g. obsługa geodezyjna robót w tym sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, h. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, i. usuniecie ewentualnych kolizji, j. oznakowanie 
inwestycji tablicami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 oraz Zamawiającego. 5. Dokumentacja techniczna musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, normami i posiadać uzgodnienia 
określone przepisami szczególnymi umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 6. Podkład 
geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca. 7. Projekty w fazie roboczej należy uzgadniać z 
Zamawiającym. 8. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, warunkami 
technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 9. Dokumentację projektową ostatecznie zatwierdza Zamawiający jednak fakt ten nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniu rozwiązania techniczne. Powyższe jest niezbędne do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych w oparciu o tę dokumentację. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
przedmiotową dokumentację techniczną w ilości 4 egz. oprawionych w sztywne teczki, wraz z oświadczeniem o jej 
kompletności, z tym że dokument o który mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. f w 1 egz., a szczegółową specyfikację 
techniczną w 3 egz. 11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację techniczną protokołem zdawczo - 
odbiorczym potwierdzającym termin jej wykonania. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu na bieżąco dokumentów potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów 
do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbędnych decyzji. 13. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie 
projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. 14. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może 
opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia. 15. Wykonawca rozpocznie roboty po uzyskaniu zatwierdzenia 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz nie wcześniej niż po uzyskaniu wymaganych decyzji i 
pozwoleń. 16. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót 
wymagają zgody pisemnej Zamawiającego, oraz osoby/osób pełniącej funkcję nadzoru autorskiego. 17. Przedmiot 
zamówienia obejmuje w szczególności: - dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
wraz z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID, - wykonanie punktu 
przesiadkowego B&R, - niezbędną infrastrukturę dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe. 18. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych a także innymi 
obowiązującymi przepisami. 19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w ramach 
przedmiotu zamówienia z własnych materiałów (atestowanych i dopuszczonych do stosowania). 20. Wymagania 
Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 1) 
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych, kierowców środków transportu, operatorów maszyn i 
urządzeń; 2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ppkt 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym 
kierownika budowy i projektanta; 3) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane w pkt 21 ppkt 1; 4) W terminie 14 dni od przystąpienia do wykonywania robót, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności 
określone ppkt.1), zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wraz ze wskazaniem m.in. imię i nazwisko, liczbę 
tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynności); 5) Ponadto 
w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobnych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie dnach osobowych (to jest w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji; 6) W trakcie 



realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania 
wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny, b. 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót, c. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym 
mowa w ppkt 1, a. w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 4-5, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 1000,00 zł brutto, b. za oddelegowanie do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych 
w ppkt 1 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek. 21. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w 
zakresie projektowania, 45.23.31.40-2 - roboty drogowe, 45.23.31.62-2 - roboty budowlane w zakresie ścieżek 
rowerowych. 22. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. 
23. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia minimum 60 miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego. 
 
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 
45233140-2 
45233162-2 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość 
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach: lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 
Okres w miesiącach Okres w dniach  Data rozpoczęcia Data zakończenia 
         2019-08-30 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł, 
 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - wykaże, że posiada wiedzę i 
doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno 
zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo-
rowerowego o wartości min. 80 000,00 zł brutto, - wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia tj.: • co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez 



ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. • co najmniej 1 osobą na stanowisku projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający 
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp) 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1 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. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 
zł, 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w Rozdziale 1 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 3. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające 
zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z dokumentów o których mowa w ust. XI pkt 3 ppkt 1 
SIWZ. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Jeżeli Wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 
go z nimi stosunków, 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 wykonaniu zamówienia. 5. W 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 



 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie 
termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy 
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 
połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria    Znaczenie 
Cena    60,00 
Okres rękojmi za wady  40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie 
oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie 
zawinionych przez Wykonawcę, o okres tego wstrzymania, 2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót 
budowlanych, 3) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia przedmiotu, w przypadku okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonanie robót - w takim przypadku termin 
wykonania umowy zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach, 4) w przypadku wystąpienia 
niezależnie od Wykonawcy warunków uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia - w takim przypadku 
termin wykonania zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach, 5) przedłużenia terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym 
realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót, o czas tego wstrzymania, 6) powierzenia realizacji części 
zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 7) 
powierzenia realizacji części zakresu innym Podwykonawcom niż przedstawieni w ofercie, 8) rezygnacji z 
Podwykonawstwa, 9) zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, 10) zmiany osoby pełniącej funkcję 
projektanta, 11) zmiany osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru, 12) zmiany stawki podatku VAT, 13) 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron 
umowy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec (w szczególności 
nie wydania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości przejętych przez powiat kaliski w ramach decyzji 
ZRID, które skutkuje brakiem możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w umownym terminie). W takiej sytuacji 
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez 
strony umowy, 14) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych o czas ich 
występowania, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, 
15) przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku niewydania nieruchomości przez dotychczasowego 
właściciela w terminie określonym w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w takim przypadku 
termin wykonania może zostać przedłużony o czas niewydania, 16) wynagrodzenia zgodnie z § 14 umowy z 
Wykonawcą w związku z art. 144 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-24, godzina: 09:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Polski 



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) 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: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu 
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


