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Szudziałowo, dnia 28 listopada 2017 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Szudziałowo
Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
powiat sokólski, województwo podlaskie
tel./fax. 85 722-14-04
e-mail: ugszudzialowo@onet.pl
http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl;
www.szudzialowo.com.pl
godz. urzędowania 7:30 - 15:30
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej „SIWZ”).

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) oraz aktów
wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 PZP.

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych
przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej
Ostrówek-Pierożki na długości 223 metrów. W jego skład wchodzą:

nr

1275B

1) Roboty przygotowawcze, w tym usunięcie drzew lub krzaków, zdjęcie warstwy
humusu, rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów
2) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlach, w tym
podbudowa, koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z
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kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, ścinanie i uzupełnianie poboczy, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
3.2.

Wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej
2) Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z
lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu
budowy w terenie.
3) Wykonawca bez dodatkowych opłat zobowiązuje się do: urządzenia terenu budowy;
poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; zapewnienia dostępu do
posesji w sąsiedztwie placu budowy; wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; wdrożenia projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego; odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, dokonania
uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do użytku; demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz
uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu; wykonanie
badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; wykonania badań laboratoryjnych
przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiającego; uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Gminy
Szudziałowo, tj.: miejscowość Pierożki działka o numerze geodezyjnym 196.

3.3.

Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:











Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016r., poz. 380 z
późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.
zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);
Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
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3.4.

Obowiązujące przepisy i normy budowlane, Polskie Normy, wytyczne branżowe,
przewodniki technologiczne po procesach, procedury postępowania, instrukcje BHP.

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w dokumentacji
stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ – zgodnie z przyjętą ofertą oraz SIWZ dla
zamówienia publicznego;
2) Wykonawca prowadzić będzie roboty w oparciu o własne materiały, narzędzia i
urządzenia;
3) Wszystkie materiały, narzędzia oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu
zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane
przepisami prawa atesty, przeglądy, aprobaty techniczne, spełniać wymagane
przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego;
4) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia wszelkich odpadów i nieczystości
z powierzchni, na której wykonywane będą prace;
5) Podstawą potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia będzie zgłoszenie do
odbioru oraz sporządzony protokół odbioru robót. Protokół odbioru robót będzie
podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę robotę;
6) Zapłata za wykonane roboty następować będzie na podstawie sprawdzonej i
zatwierdzonej do zapłaty faktury złożonych przez Wykonawcę;
7) Podstawą wystawienia faktury Protokół odbioru robót;
8) Zapłata za wykonane prace następować będzie w ciągu 14 dni od daty doręczenia
faktury Zamawiającemu;
9) Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego;
10) W przypadku gdy Zamawiający użyje w opisie przedmiotu zamówienia normy,
europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy
rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych
opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
załącznikach do SIWZ norma lub warunek techniczny, należy przyjąć, że w
odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważna”;
11) Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu
zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu
zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W
przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie;
12) Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
13) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: wszelkie czynności wchodzące w koszty
bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
Wymóg nie dotyczy m.in. Kierownika budowy, Kierownika robót oraz innych osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób
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fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które
wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające
zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.
14) 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 13) czynności.
Wspólny słownik zamówień:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4.1

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2018 roku,

4.2

Przekazanie terenu robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu robót w
terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

4.3

W dniu przekazania terenu robót Wykonawca otrzyma niezbędną dokumentację, co jest
jednoznaczne z rozpoczęciem biegu terminu realizacji zamówienia.

4.4

Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest termin całkowitego rozliczenia
budowy przez wykonawcę zgodnie z zakresem prac określonym w SIWZ oraz zgodnie z
zawartą umową.

4.5.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania
protokołu odbioru ostatecznego

4.6.

Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat licząc od spisania protokołu odbioru
ostatecznego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA.
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

5.1. 1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien
wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie):
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
5.1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca musi spełniać
następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy
wykazują łącznie):
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie
5.1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
1)

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) zrealizował, jako wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 1 zadanie
lub kilka zadań łącznie w okresie roku kalendarzowego, polegające na budowie,
rozbudowie, remoncie, odbudowie lub przebudowie drogi o wartości brutto nie
mniejszej niż 350 000,00 złotych (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2)

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje w trakcie realizacji zadania Kierownikiem budowy, z nie mniej niż
rocznym doświadczeniem na tym stanowisku lub trzyletnim na stanowisku
kierownika robót, posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa oraz
należącym do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jeżeli
wymagają tego przepisy prawa,

3)

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie
dysponować w trakcie realizacji zadania obsługą geodezyjną - geodeta z
uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem,

4)

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zadania będzie dysponować:
walcem ogumionym, walcem lekkim, walcem średnim, walcem ciężkim,
samochodem samowyładowczym z przykryciem brezentowym lub termosy,
układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego z
elektronicznym
sterowaniem
równości
układanej
warstwy,
wytwórnią(otaczarką) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
sterowaniem produkcji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Uwaga:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).
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6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.

6.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców stosownie do
dyspozycji art. 24 ust. 1 Ustawy.

6.2.

Stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.

6.3.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

6.3.1. zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
6.3.2. art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, 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 stosownych środków
dowodowych;
6.3.3. art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
6.4.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

6.5.

Stosownie do treści art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego przedmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

6.6.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 6.5.).
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6.7.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1.

Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

7.1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. oświadczenie aktualne na dzień składania ofert Wykonawcy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 22 ust 1 PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (należy
złożyć w oryginale);
2. oświadczenie aktualne na dzień składania ofert wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 22 ust 1 PZP
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (należy złożyć w oryginale);
7.1.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1. SIWZ Wykonawca
zobowiązany jest
złożyć w formie dokumentów sporządzonych zgodnie z wzorami stanowiącymi
Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców w zakresie, jakim
dotyczą Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca składając oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1. polega na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, o których mowa w pkt.
7.5., zobowiązany jest złożyć oświadczenia w formie dokumentów sporządzonych zgodnie z wzorami
stanowiącymi Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców w zakresie jakim dotyczą tych
podmiotów. Do składanych oświadczeń Wykonawca przedstawia w oryginale zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik
nr 4)

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1,
albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (Załącznik nr 5).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.1.3. Zamawiający, stosownie do treści art. 24aa Ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
7.1.4. Stosownie do treści art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
7.1.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie wezwać Wykonawców do
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złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.2.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY

7.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a 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 - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ (należy złożyć w oryginale);
7.2.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia
niezbędnych
do
wykonania
zamówienia
publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (należy
złożyć w oryginale);
7.2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8
7.3.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY
nie dotyczy

7.4.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY

7.4.1. 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 PZP (należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa powyżej
dokumenty o treści i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). Informacje
dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zwiera również zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego SIWZ dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8.
7.4.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
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o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy – przekazywane jest Zamawiającemu przez
Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.

Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom.

7.5.1. Stosownie do treści art. 22a ust. 1 Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
7.5.2. Stosownie do treści art. 22a ust. 2 Ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 4).
7.5.3.

Stosownie do treści art. 22a ust. 3 Ustawy Zamawiający oceni, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

7.5.4. Stosownie do treści art. 22a ust. 4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.5.5. Stosownie do treści art. 22a ust. 5 Ustawy Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.5.6. Stosownie do treści art. 22a ust. 6 Ustawy, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w ust. 1.
7.5.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia
publicznego;
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
7.5.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów,
o których mowa w pkt. 7.4. ppkt.
1) niniejszej SIWZ.
7.5.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu
zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1.
7.5.10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
7.5.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
7.5.12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
Podwykonawców.
7.5.13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
7.5.14. Pozostałe wymagania dotyczące Podwykonawstwa zostały określone w Projekcie
Umowy.
7.6.

Inne dokumenty:

7.6.1

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu
wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał
to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz z ofertą;

7.6.2

Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza;

7.6.3 Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z
świadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub
opia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza zgodnie z zapisem punktu
7.5. niniejszej SIWZ (Załącznik nr 4);
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7.6.4

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza zgodnie z zapisem punktu 9 niniejszej SIWZ;

8.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

8.1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4:
1) pkt 7.4.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

8.2.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. pkt. 1) lit.a), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.3.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt. 8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.2. stosuje
się.

8.4.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

8.5.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

9.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

9.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym SIWZie oraz nie
podlegać wykluczeniu.
Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.2.
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9.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani
żaden Wykonawca udostępniający potencjał nie mogą podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy.

9.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

9.5.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.6.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
przedstawiają oni umowę regulującą ich współpracę.

10.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.

10.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Renata Czaban-Tarasewicz;
fax: +85 722 14 41;
e- mail: ugszudzialowo@onet.pl;
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
10.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy
poczty elektronicznej.
10.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10.4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
10.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o
wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
10.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Gmina Szudziałowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
10.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie
z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenie zgody, nie powoduje utraty wadium.

10.3

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim,
powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub
ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez
osobę upoważnioną.
13.2.
13 Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 7.1.1. SIWZ:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
2) Zobowiązania podmiotów, składane w oryginale, do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wymagane
postanowieniami pkt. 7.5.SIWZ;
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza);
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5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz.
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
13.3.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – przekazywane jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5).

13.4. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie
prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik –
stosownie z załączonym do oferty pełnomocnictwem.
13.5. Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania Oferty, chyba że Oferta jest scalona w sposób trwały. Zamawiający nie
wymaga parafowania stron niezapisanych.
13.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane przez osobę(y)
upoważnioną(e) do podpisania oferty.
13.7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126),
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
Podwykonawców, należy składać w oryginale.
13.8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), inne niż
oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 13.7. należy składać w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126),
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy założona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.12. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
13.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa pkt. 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
13.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust.1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
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ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
13.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.
13.16. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty wraz z załącznikami należy umieścić w sposób
określony niniejszą SIWZw pojedynczej kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia.
13.17. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób określony niniejszą SIWZ ponosi
Wykonawca.
13.18. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku z pkt 5.1.3. w
walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przelicza wg
średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu, potwierdzającego zakończenie robót budowlanych
13.19. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13.20. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione
informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów
oferty.
13.21. Stosownie do treści art. 8 ust. 3 Ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Ustawy.
13.22. Stosownie do treści art. 86 ust. 4 Ustawy podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.23. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy, Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.24. Stosownie do treści art. 26 ust. 3a. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.25. Wykonawca składając podpisaną ofertę akceptuje zapisy:
1) Karty gwarancyjnej (załącznik nr 9)
2) Projektu umowy (załącznik nr 11).
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14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.12.2017 do godz. 09:00 w
Urzędzie Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, pokój nr 10
(Sekretariat).

14.2.

Kopertę należy opisać:
Adres Wykonawcy
Urząd Gminy Szudziałowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
Oferta – przetarg nieograniczony pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierożki na długości 223 m, gmina
Szudziałowo”
nie otwierać przed 14.12.2017 godz. 09:00

14.3. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
14.3.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przed terminem składania ofert.
14.3.2. Zmiana złożonej oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacjach itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musu być złożone według takich samych
wymagań jak dla składania oferty z dopiskiem „ZMIANA”.
2) W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr .....”.
3) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
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14.4.3. Wycofanie złożonej oferty.
1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”.
2) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i
po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie
otwierana.
14.5.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2017 o godz. 09:10 w Urzędzie Gminy Szudziałowo w
Sali konferencyjnej, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.

14.6.

Tryb otwarcia ofert

14.6.1. Otwarcie ofert jest jawne.
14.6.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.6.3.W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
14.6.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
14.6.5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
14.6.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.6.7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie.
14.6.8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

15.1. Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego, w złotych
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polskich w kwocie brutto oraz netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od
towarów i usług VAT.
15.2. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej
na dzień składania ofert.
15.3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia
należy uwzględnić wszystkie dane z analizy zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz wnioski
wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiary robót
nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do
wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
15.4. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty
związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu
technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót
nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty,
które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w
dokumentacji (w tym koszty ewentualnych badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań
kontrolnych w trakcie wykonania i odbioru robót, inwentaryzacji powykonawczej,
sporządzenia projektów organizacji ruchu, opłat za zajęcie pasa drogowego, innych opłat
urzędowych itp.) i SIWZ oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
15.5. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ. Cena ryczałtowa wymieniona w formularzu oferty nie podlega
zmianie.
15.6. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia
wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia ceny
oferty.
15.7. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w
formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku. Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że
wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
15.8. Tam, gdzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach wchodzących w
skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15.9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz.
2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
15.10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.9., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.9.
15.11. Stosownie do treści art. 90. ust. 2 Ustawy Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
15.12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

16.1.

Przy wyborze ofert w każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1)

Cena

– 60 %,

3)

Okres gwarancji jakości

– 40 %.

16.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1)

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
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Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w
formularzu oferty dla danej części (załącznik nr 1 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2)

W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” ocena ofert zostanie dokonana
w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.

Oferta z gwarancją jakości 3 lata – 0 pkt (okres wymagany),
Oferta z gwarancją jakości 3,5 lat – 10 pkt,
Oferta z gwarancją jakości 4 lat – 20 pkt,
Oferta z gwarancją jakości 4,5 lat - 30 pkt,
Oferta z gwarancją jakości 5 lat i więcej - 40 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości
wyrażonego w postaci "niepełnej" dla ustalenia ilości przyznanych punktów
zaoferowany okres gwarancji jakości będzie zaokrąglany do pełnej 1/2 roku w
dół, np. okres gwarancji wyrażony zapisem "4 lata 7 miesięcy 22 dni" będzie
punktowany jak dla 4,5 lat gwarancji jakości, za który przyznane zostanie 30
punktów.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego
dot. okresu gwarancji w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). W
przypadku braku wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego okresu gwarancji,
uznaje się, że Wykonawca przyjmuje okres gwarancji najkrótszy i otrzymuje
0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert.
16.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części uznana zostanie oferta, która uzyska
największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może
uzyskać maksymalnie 100 punktów.
16.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

17. ODRZUCENIE OFERTY
17.1. Stosownie do treści art. 89. ust. 1 Ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium;
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
Zamawiającego;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować
w inny sposób.
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO ORAZ INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY
18.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
18.2. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.2.1. Miejsce i termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną
Wykonawcy wskazane odrębnym pismem.
18.2.2. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż terminy określone w art.
94 Ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia
umowy.
18.2.3. Stosownie do treści art. 24aa ust. 2 Ustawy, jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1
Ustawy, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
18.2.4. Zgodnie z art. 139-140 Ustawy:
1) do umowy w sprawie niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
2) umowa w sprawie niniejszego zamówienia wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3) umowa w sprawie niniejszego zamówienia jawna i podlega udostępnieniu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5) umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlega unieważnieniu w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z
uwzględnieniem art. 144 Ustawy.
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18.3. Umowa podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146
Ustawy.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1.

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:
1) zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych
w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę
wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których
skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie
się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne
zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp..
3) zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
4) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urządzeń;
5) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego
orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;
6) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy,
których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia
działań w celu wykonania umowy.
19.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 19..,
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
19.3. Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy
mogą nastąpić w przypadku:
1) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w post
ępowaniu;
2) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące
się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu.
19.4. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
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1) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
3) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym
Wykonawcą gdy:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
19.5. Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Rozdziale II – projekt umowy niniejszej
SIWZ.
20. WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
20.1. Wyjaśnianie treści SIWZ
20.1.1. Stosownie do treści art. 38 ust. 1 Ustawy Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Stosownie do treści art. 38 ust. 1a Ustawy, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Stosownie do treści art. 38 ust. 1b Ustawy przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania i jednocześnie przekaże
treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na
swojej stronie internetowej.
20.1.2. Stosownie do treści art. 38 ust. 3 Ustawy, Zamawiający może zwołać zebranie
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępnia się na
stronie internetowej.
20.1.3. Stosownie do treści art. 38 ust. 3a Ustawy, Zamawiający sporządza informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
20.2. Zmiany w treści SIWZ
20.2.1. Stosownie do treści art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający
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może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej,
chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37
ust. 5 Ustawy stosuje się odpowiednio.
20.2.2. Stosownie do treści art. 38 ust. 6 Ustawy, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację
na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest
udostępniona na tej stronie.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
21.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
21.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.3 i 16.4. wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci
elektronicznej,
podpisane
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
21.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
21.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu
25 | S t r o n a

22.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (OFERTY CZĘŚCIOWE)

NIE DOTYCZY

23. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

25. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA STOSOWAĆ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

26. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA NIE JEST ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.
27. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

28.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.
,.
29. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
29.1.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

29.2.

Walutą oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu oferty należy podać w PLN.

29.3.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
30. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
31. WYMAGANIA W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE (UMOWY O
PODWYKONAWSTWO).
Kwestie uregulowane są w projekcie umowy niniejszej SIWZ.
32. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE.
Nie dotyczy.
33. STANDARDY JAKOŚCIOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.
Nie dotyczy.
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34. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KOTALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A UST. 2.
Nie dotyczy.
35. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB
MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ
UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W
WIĘKSZEJ
NIŻ
MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI
Nie dotyczy.
36. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
ugszudzialowo@onet.pl www.szudzialowo.com.pl
37. WYMAGANIA NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY
brak
38. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4
zamawiający nie przewiduje takich wymagań
38. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1.

Załącznik nr 1 – formularz oferty;

2.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w
postępowaniu;

3.

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia;

4.

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

5.

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej;

6.

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych;

7.

Załącznik nr 7 – wykaz osób;

8.

Załącznik nr 8 – wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych;

9.

Załącznik nr 9 – karta gwarancyjna;

10.

Załącznik nr 10 - przedmiary robót, dokumentacje techniczne uproszczone, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

11.

Załącznik nr 11 –wzór umowy;

12.

Załącznik nr 12 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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