
 

Ogłoszenie nr 510106245-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.  

 

Gmina Jeżowe: Przebudowa dróg na terenie Gminy Jeżowe 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 541494-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540088350-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Jeżowe, Krajowy numer identyfikacyjny 83040941300000, ul. Jeżowe  , 37-430  Jeżowe, woj. 

podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 794 304, e-mail jezowe@pro.onet.pl, faks 158 794 304.  

Adres strony internetowej (url): www.jezowe.biuletyn.net  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa dróg na terenie Gminy Jeżowe  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP 271.04.2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) 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:  
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Jeżowe a w 

szczególności: 1. Przebudowa ciągu dróg „PIROGI” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270 – 0+970 oraz drogi „ Do 

Bajka” dz. Nr ewid. 1593 w km 0+000- 0+140 w miejscowości Cholewiana Góra. 2. Przebudowa drogi „ Do 

Tabaki ” dz. Nr ewid. 7459 w km 0+000 – 0+360 w miejscowości Jeżowe. 3. Przebudowa drogi "Osiedlowa 

I " dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18 w km 0+000 – 0+375 w miejscowości Jeżowe. Zadanie dofinansowane w 

ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Zakres przedmiotu zamówienia: Przebudowa wymienionych odcinków dróg 

gminnych polegać będzie na odbudowie zniszczonej nawierzchni tłuczniowej przez położenie kruszywa, 

warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Ponadto zostaną odtworzone pobocza z materiału kamiennego. 

Zostaną również przebudowane przepusty na zjazdach i odmulone rowy. Szczegółowy zakres prac 

niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. 4. 

Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło został wykonane, odebrane i spełniało swoje 

funkcje nie zostaną zapłacone. 5. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako 

materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 



budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, 

przedmiar robót, umowa oraz SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich 

niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej 

SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu 

zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 7. Zamawiający informuje, że oferty składane w 

przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje 

się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 8. Roboty 

muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 9. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich 

wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących 

przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy 

rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze 

robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 

ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano 

określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji 

technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do 

wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku 

Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem 

certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób 

realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, 

wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności 

faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie 

zostanie załączone do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, 

czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich 

osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie 

zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie 

zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W 

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w 



szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 

czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6. W 

trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 

w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej 

kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca 

na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane 

dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym 

mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w 

wysokości określonej we wzorze umowy. 8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez 

okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z 

zastrzeżeniem ust. 9. 9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10. Wykonawca 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie zastosował dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45100000-8, 45232451-8  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 684334.05  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  11  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  



IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drokam Tomasz Wojtas  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Piaseczno 44  

Kod pocztowy: 27-670  

Miejscowość: Łoniów  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 455584.40  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 455584.40  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 679314.00  

Waluta: zł  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  
Cena wybranej oferty Netto:455584.40 Brutto:560368.81  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


