
Ogłoszenie nr 597990-N-2019 z dnia 2019-09-16 r. 

Gmina Biecz: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2019r. w ramach podziału
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
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 Biecz, krajowy numer identyfikacyjny 37044061400000, ul. 
Rynek  1 , 38-340  Biecz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 134 471 113, e-mail ak@biecz.pl, 
faks 134 471 113. 
Adres strony internetowej (URL): www.biecz.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) 
Tak 
www.przetargi.biecz.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.przetargi.biecz.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: 
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650,
1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Urząd Miejski w Bieczu, 38-340 Biecz ul. Załawie 6B - sekretariat 

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: Remont dróg gminnych na terenie 
Gminy Biecz w 2019r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Numer referencyjny: ZP.271.21.2019 



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: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 
wszystkich części 
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 wykonanie remontu niżej opisanych dróg gminnych 
na terenie Gminy Biecz w 2019r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 2. Zadanie dofinansowane w roku 2019 w ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 3. Zadanie realizowane będzie w podziale na dwie niżej opisane 
części: 1) część 1 – Remont drogi gminnej ”Jedle” nr 270034K w m. Libusza w km 0+000-0+340. 
Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej ”Jedle” w m. Libusza w km 0+000–0+340 polegający 
na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Planowane jest wykonanie 
nawierzchni o szerokości 3,50 m warstwy ścieralnej o gr. 6 cm i warstwy wiążącej o gr. 5 cm. 
Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na warstwach podbudowy wykonanej w miejscu 
zniszczonej nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem koryta na głębokość 30 cm. Likwidacja 
przełomów powstałych w skutek intensywnych opadów atmosferycznych wraz z wykonaniem 
podbudowy będzie się składało z: - warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 15 cm - warstwy 
dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm Wykonanie poboczy będzie wykonane z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 50 cm i gr. 15 cm obustronnie wzdłuż odcinka 
drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów odwadniających. Udrożnienie mechaniczne rowów 
odwadniających wraz z czyszczeniem przepustów. 2) część 2 - Remont drogi gminnej ”Na 
Cieniawę” nr 271131K w m. Bugaj w km 0+000-0+720. Zakres robót obejmuje remont drogi 
gminnej ”Na Cieniawę” w m. Bugaj w km 0+000 –0 +720 polegający na wykonaniu nawierzchni 
bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Planowane jest wykonanie nawierzchni o szerokości 3,2 
m warstwy ścieralnej o gr. 6 cm i warstwy wiążącej o gr. 5 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie 
położona na warstwach podbudowy wykonanej w miejscu zniszczonej nawierzchni utwardzonej 
wraz z wykonaniem koryta na głębokość 30 cm. Likwidacja przełomów powstałych w skutek 
intensywnych opadów atmosferycznych wraz z wykonaniem podbudowy będzie się składało z: - 
warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 15 cm - warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 20 
cm Wykonanie poboczy będzie wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
szer. 50 cm i gr. 15 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów 
odwadniających. Udrożnienie mechaniczne rowów odwadniających wraz z czyszczeniem 
przepustów. 4. Szczegółowy zakres robót opisany został w: 1) dla części 1 a) Dokumentacji 
Projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, c) 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2) dla części 2 a) Dokumentacji



Projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, b) Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, c) 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. UWAGA! Przedmiar robót, 
który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do 
osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian. 4. Wymagania dotyczące 
zatrudnienia: 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. 108). Wymóg 
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych z wyłączeniem przypadków o których rodzaj pracy może być 
wykonywany na podstawie innych przepisów prawa. 2) Zamawiający wymaga dla obydwu części 
zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia w szczególności: 
roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni. 
Informacje o sposobie dokumentowania zatrudnienia ww. osób oraz o uprawnieniach 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu dotyczącego 
zatrudnienia znajdują się w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 10a i 10b do 
SIWZ. 5. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji 
lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania innych systemów, materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej, jeżeli ich 
opisanie w projektach budowlano- wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wykazanie równoważności 
systemów, materiałów, spoczywa na Wykonawcy. Warunkiem zastosowania równoważnych 
systemów, materiałów jest spełnienie wszystkich aktualnych i obowiązujących norm, konieczność 
posiadania parametrów niegorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej. 7. W przypadku, 
gdy w dokumentacji technicznej i przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 8. W przypadku oferowania rozwiązań 
równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233142-6

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: 2019-11-29 

Okres w 
miesiącach

Okres w 
dniach

Data 
rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-11-29

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 stawia warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy że: 
dysponuje potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia tj.: a) dla części 1: - 1 
osobą: kierownikiem robót w specjalności drogowej posiadającym aktualne uprawnienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane, b) dla części 2: - 1 osobą: kierownikiem 
robót w specjalności drogowej, posiadającym aktualne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Ustawy Prawo budowlane W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na dwie 
części zamówienia Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie o posiadaniu 1 osoby 
pełniącej funkcję kierownika robót. Oznacza to że jedna osoba będzie mogła być kierownikiem 
robót dla obydwu części zamówienia łącznie. 
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: Nie 
Informacje dodatkowe: Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz.1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. 
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 



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: 
Nie dotyczy 
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: 
Nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
Nie dotyczy 
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 
Nie dotyczy 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego zał. nr 
6 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
3.OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, które ma złożyć 
każdy Wykonawca w terminie 3 dni, od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego
– wykazu złożonych ofert: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia udawadniającego, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów - jeżeli dotyczy. Wykonawca może wykorzystać wzór pisemnego 
zobowiązania stanowiący zał. nr 9 do SIWZ. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 



1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) dla części 1 – 2 300,00 
zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) b) dla części 2 – 4 600,00 zł (słownie: cztery 
tysiące sześćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - 
pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), - poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych - gwarancjach 
ubezpieczeniowych, - 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. 
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zmawiającego: Nr 16 8627 0001 2002 3000 0954 0002. W przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. 4. Wadium 
wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w sekretariacie urzędu przy ulicy Załawie 
6 B w odrębnej kopercie opisanej słowem „wadium”. 5. Wadium musi obejmować okres związania 
oferta, tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 6. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 7. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. UWAGA! W przypadku 
składnia wadium w innej formie niż pieniężna dokument powinien zawierać zapis, że istnieje 
możliwość zatrzymania wadium w przypadkach określonych Ustawą Pzp. 

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: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

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: 
Nie dotyczy 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
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 
gwarancji

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: 
Nie dotyczy 
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: 
Nie dotyczy 
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: 
Nie dotyczy 
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: 
Nie dotyczy 
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: 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w 
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. Postanowienia umów (które mają być zawarta w wyniku 
postępowania) a w szczególności wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, dopuszczalne zmiany postanowień umów, określenie warunków 
tych zmian oraz warunki płatności zawierają istotne postanowienia umów, stanowiące zał. nr 10a i 
10b do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice. 2. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz 
brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa skutkuje 
odtajnieniem informacji o których mowa wyżej. 3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca zamierza zastrzec jako 
tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnice 



przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 4. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-10-01, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> PL 
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: Nie 
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 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIECZ 
reprezentowana przez Burmistrza Biecza z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, 
um@biecz.pl, b) Inspektorem ochrony danych w GMINIE BIECZ jest Pani* Danuta Kasprzak, z 
którą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@biecz.pl lub 
listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając 
dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem znak ZP.271.21.2019 o 
udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2019r. w 
ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, d) odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, inne podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono 
przetwarzanie danych osobowych; e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; f) okres przechowywania 
przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów ustawy Pzp 
(zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz nadanej 
jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem 
prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że 
materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie 
zgody archiwum państwowego; g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 



niepodania określonych danych wynikają z ustawy. Jednocześnie podanie Burmistrzowi Biecza 
danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Burmistrzowi Biecza; h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; i) posiada Pani/Pan: − na 
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie 
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j) nie przysługuje Pani/Panu: −
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO. _____________________ * 
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: 
Remont drogi gminnej ”Jedle” nr 270034K w m. Libusza w km 0+000-
0+340

1) 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:Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej ”Jedle” w m. Libusza w km 0+000–
0+340 polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Planowane 
jest wykonanie nawierzchni o szerokości 3,50 m warstwy ścieralnej o gr. 6 cm i warstwy wiążącej o
gr. 5 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na warstwach podbudowy wykonanej w 
miejscu zniszczonej nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem koryta na głębokość 30 cm. 
Likwidacja przełomów powstałych w skutek intensywnych opadów atmosferycznych wraz z 
wykonaniem podbudowy będzie się składało z: - warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 15 cm 
- warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm Wykonanie poboczy będzie wykonane z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 50 cm i gr. 15 cm obustronnie wzdłuż 
odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów odwadniających. Udrożnienie mechaniczne 
rowów odwadniających wraz z czyszczeniem przepustów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 



data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres 
gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: 
Remont drogi gminnej ”Na Cieniawę” nr 271131K w m. Bugaj w km 
0+000-0+720.

1) 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:Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej ”Na Cieniawę” w m. Bugaj w km 0+000 
–0 +720 polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. 
Planowane jest wykonanie nawierzchni o szerokości 3,2 m warstwy ścieralnej o gr. 6 cm i warstwy 
wiążącej o gr. 5 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na warstwach podbudowy 
wykonanej w miejscu zniszczonej nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem koryta na 
głębokość 30 cm. Likwidacja przełomów powstałych w skutek intensywnych opadów 
atmosferycznych wraz z wykonaniem podbudowy będzie się składało z: - warstwy górnej z 
kruszywa łamanego o gr. 15 cm - warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm Wykonanie 
poboczy będzie wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 50 cm i gr. 
15 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów odwadniających. 
Udrożnienie mechaniczne rowów odwadniających wraz z czyszczeniem przepustów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres 
gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:




