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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

prowadzone

jest

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – zwanej dalej „ustawą Pzp” o
wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław
– Wyrza na odcinku od km 1+185 do

km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu

przepustem drogowym. Droga na odbudowywanym odcinku posiada nawierzchnię:
bitumiczną. Podstawowe parametry: Kategoria ruchu - poniżej KR1 – mniej niż 4
pojazdy o nacisku osi 10 t dziennie; Klasa drogi - D; Prędkość projektowa - 40
km/h; Szerokość podstawowa jezdni 4,0 m; Kategoria drogi - gminna; Długość
odcinka - 671mb. Dla wskazanego odcinka z uwagi na istnienie nawierzchni
bitumicznej – warstwa profilowa z MMA grubości zmiennej jak w tabeli
profilowania. Celem odbudowy jezdni o szerokości 4 m, przed ułożeniem warstwy
ścieralnej jezdni należy odbudować podbudowę drogi zgodnie z konstrukcją jak na
załączonym przekroju E - E. (projekt zawiera poszerzenie drogi do 5 m w
przypadku jej przebudowy, natomiast planowana odbudowa dotyczy szerokości
4m).
2. W celu odbudowy podbudowy drogi, ze względu na obustronne jej uszkodzenia,
należy

obustronnie

wykonać

warstwę

podbudowy

z

mieszanki

kruszywa

naturalnego, grubego, przełamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji o/31,5
gr. 20 cm ze skały o nasiąkliwości WA24 <= 3% oraz ścieralności MDE<= 30,
następnie skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B3 ZM w ilości 1kg/m
². Dalej, wykonanie warstwy ścieralnej lub wiążącej z „AC8” grubości 2 cm,
ponownie, skroplenie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,2 kg/m², ułożenie
geosiatki lub geokompozytu na warunkach określonych w przekroju, na którą
należy rozłożyć warstwę profilową grubości minimum 3cm wg parametrów
określonych w przekroju E - E.

3. Zjazdy indywidualne na pola - z betonu asfaltowego. Roboty ziemne: przy
poszerzeniu, przy poboczach, wykonaniu zjazdów. Infrastruktura nie związana z
drogą – nie występuje. Na przebudowywanym odcinku występuje przepust km
1+737, do odbudowy zgodnie z parametrami określonymi w załączonym przekroju
4. Wykonanie robót budowlanych: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w
dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania
przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca
powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone
w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją
definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż
produkty podane przykładowo. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu
przedmiotu

zamówienia

technicznych,

aprobat,

przez

odniesienie

specyfikacji

do

norm,

technicznych

i

europejskich
systemów

ocen

referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
5. Wykonawca

wykona

przedmiot

zamówienia

na

podstawie

dokumentacji

technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ w zakresie dotyczącym tylko odcinka
drogi nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do
1+856

,

Istotnych

postanowień

umowy

(załącznik

do

SIWZ),

km

zgodnie z

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm).
UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający
(pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który określa
niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że
dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być
podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, gdyż Zamawiający dla
realizacji zamówienia ustalił wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały
określone poniżej:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca
do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczyli osoby zatrudnione na umowę
o pracę wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ i opisu
przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze
zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy przede wszystkich osób realizujących roboty

ogólnobudowlane

i

budowlane

(obsługa

sprzętu

operacyjnego,

roboty

przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni)
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osoby, która prowadząc
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG zrealizuje zamówienie
osobiście, osób pełniących funkcje kierowania budowy, kierownika robót oraz osób
nadzorujących;
2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia
będą w okresie realizacji zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub
przekraczające

równowartość

minimalnego

wynagrodzenia

albo

wysokości

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018
r., poz. 2177) Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawcę w umowie
podwykonawczej do stosowania postanowień niniejszego ppkt w stosunku do osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia;
3) Szczegółowe postanowienia dotyczące obowiązków wykonawcy i podwykonawcy
w zakresie spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
czynności,

określone

w

pkt

5

ppkt

1

zostały

określone

w

Istotnych

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
3) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;
4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego
systemu zakupów;
5) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej;
6) Zamawiający nie wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie
wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
8. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i dróg.

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9

Roboty w budowie w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

IV. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT. 6 i 7 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 marca 2020 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają

warunki

udziału

w

postępowaniu:

tj.

dysponują

zdolnościami

technicznymi i zawodowymi:
a) w zakresie doświadczenia wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał: jedna robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej (z
wyjątkiem remontu cząstkowego nawierzchni) i wartości, co najmniej 250.000 zł
brutto
Uwaga:
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (umowy)
realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółka cywilna, konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na
doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie
wykonywał wykazywanego zakresu prac.

W przypadku gdy wykonawca wykonał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac,
dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać wartość robót, o których
mowa powyżej.
b) w zakresie potencjału osobowego wykonawca wykaże, że dysponuje osobą
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiada kwalifikacje uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2019 r. poz.
1186

ze

zm.)

lub

inne

równoważne

wydane

na

podstawie

wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1186 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych

nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.),
tj. kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający, może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
2.

Dysponowanie zasobami innego podmiotu:
1) Wykonawca

może

w

postępowaniu

w

odniesieniu

zdolnościach

do

w

celu

potwierdzenia

określonych

w

konkretnego

technicznych

lub

pkt.

1,

spełniania
w

stosownych

zamówienia, lub
zawodowych

warunków

lub

jego

udziału

sytuacjach

części,

sytuacji

oraz

polegać

finansowej

na
lub

ekonomicznej (jeśli zostały określone w tym postępowaniu) innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni

zamawiającemu,

niezbędnymi

zasobami

że

tych

realizując
podmiotów,

zamówienie,
w

będzie

szczególności

dysponował

przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji
niezbędnych

zasobów

na

potrzeby

realizacji

zamówienia

znajduje

się

w

Załączniku do SIWZ);
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (jeśli
zostały

określone

w

tym

postępowaniu),

pozwalają

na

wykazanie

przez

wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.;
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, (jeśli zostały określone w tym postępowaniu), wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane (uwaga: doradztwo techniczne, konsultacje i nadzór nie
oznaczają realizacji robót budowlanych) lub usługi, do realizacji, których te
zdolności są wymagane;
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach
polega wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków
udziału

w

postępowaniu

lub

zachodzą

wobec

tych

podmiotów

podstawy

wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem,
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.
1. ppkt 2 lit. a i b.
3. Zamawiający

może

wykluczyć

wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

o udzielenie zamówienia.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na postawie
art. 24aa ustawy Pzp. W związku z tym postępowanie będzie prowadzone etapowo.
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

(jeżeli

zostały

określone

w

tym

postępowaniu). Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zostało określone

w tym postępowaniu), zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia
w

warunki

postępowaniu

wykonawca,

który

udziału

złożył

ofertę

najwyżej

ocenioną

spośród

pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie
oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) oraz niepodleganiu
wykluczeniu
do

a

także

wykonawcy,

pozostałych
którego

dokumentów
oferta

podmiotowych

została

w

odniesieniu

oceniona

najwyżej.

ETAP I
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – Załącznik do SIWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu – Załącznik do SIWZ,
3. 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2.
4. W

przypadku

wspólnego

ubiegania

się

o

zamówienie

przez

wykonawców,

oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 2 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków

udziału

w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca,

który

zamierza

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z

udziału

w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim oświadczeniu.
6. Ponadto wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę według wzoru
stanowiącego Załącznik do SIWZ;
2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący
wykazaniu udostępnienia wykonawcy (realne i rzeczywiste wykazanie, że
będzie tym potencjałem dysponował) niezbędnych zasobów tych podmiotów

w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp - według wzoru
stanowiącego Załącznik do SIWZ;
3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy (z wyjątkiem innych dokumentów składanych na
wezwanie tj. KRS, CEiDG), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub
w przypadku wykonawców występujących wspólnie – także pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.
4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, przed otwarciem ofert.
ETAP II
7. WYKONAWCA

BEZ

WEZWANIA

ZAMAWIAJĄCEGO

w

terminie

3

dni

od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp. (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik

do

SIWZ.

Wraz

ze

złożeniem

oświadczenia,

wykonawca

może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ETAP III
8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia
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 Pzp:
1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie doświadczenia - wykazu 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, sporządzone zgodnie
z Załącznikiem do SIWZ;
b) w zakresie potencjału osobowego - wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem do SIWZ;
2) 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 może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) 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.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy: na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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

wyżej,

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 tej osoby.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do 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.
10. Wykonawca

nie

jest

obowiązany

do

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2019r. poz. 700 ze zm.).
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdziale VIII potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (o ile są aktualne):
1) które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp - zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów;
2) które są dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, gdzie zamawiający będzie mógł go
samodzielnie pobrać - zamawiający korzysta z tych dokumentów lub pobiera je
samodzielnie z baz danych.
12. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
wykonawca

certyfikowany

przez

jednostki

certyfikujące

spełniające

wymogi

europejskich norm certyfikacji (jeśli dotyczy tego postępowania) może złożyć
zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące dokumenty stanowiące podstawę
wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych
w § 2 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
13. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23
ustawy Pzp):

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
(np. spółka cywilna, konsorcjum) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika
do

reprezentowania

ich

ich

w

i

postępowaniu

w

postępowaniu

zawarciu

umowy

-

albo
do

do

oferty

reprezentowania
należy

dołączyć

pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania;
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o grupie kapitałowej składa
każdy z wykonawców;
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
5) wszelka

korespondencja

oraz

rozliczenia

dokonywane

będą

wyłącznie

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych;
6) postanowienia SIWZ dotyczące wybranego wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1 składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii;
4) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
5) zamawiający
poświadczonej

może
kopii

żądać

przedstawienia

dokumentów

lub

oryginału

oświadczeń,

o

lub

notarialnie

których

mowa

w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub

kopii

oświadczenia,

sporządzonych

w

postaci

papierowej,

własnoręcznym

podpisem.
17. Poświadczenie za zgodność
umożliwiający

identyfikację

z oryginałem

winno być

podpisu

wraz

(np.

z

sporządzone w sposób

imienną

pieczątką

osoby

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
18. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby
niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane
będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38), nie później niż na
2 dni przed terminem składania ofert 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.
2. Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ stanowią
integralną

część

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

z

chwilą

zamieszczenia ich na stronie internetowej zamawiającego www.bip.mrocza.pl.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, zawiadomienia,
informacje

zamawiający

i

wykonawcy

przekazują

sobie

pisemnie

za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. 2188 ze zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faxu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez
zamawiającego

(zgodnie

z

treścią

Rozdziału

VIII

SIWZ),

umowy

oraz

pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski oraz informacje przekazywane
przez wykonawcę należy kierować na adres:

Gmina Mrocza
Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
Tel. 0 52 386-74-10
e-mail: zamowienia@mrocza.pl
5. Zamawiający przekaże wykonawcy wezwania, pisma o wyjaśnienia, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem operatora pocztowego oraz na adres e-mail
wykonawcy, który został przez niego wskazany w formularzu ofertowym, jako
adres e-mail przeznaczony do komunikacji elektronicznej w tym postępowaniu.
6. Odbiór

dokumentów

przekazanych

drogą

elektroniczną, zgodnie

z

pkt. 3

i 4 każda ze stron potwierdza bezzwłocznie, bez wezwania na wskazany adres
e-mail – odpowiednio zamawiającego lub wykonawcy. Ponadto dokumenty,
o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać dostarczone do wykonawcy lub
zamawiającego w formie pisemnej.
7. W

przypadku

niepotwierdzenia

ze

strony

wykonawcy

odbioru

przesłanych

informacji (pomimo takiego żądania), zamawiający uzna, że dokumenty dotarły
czytelne do wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem
rejestru połączeń wybranego środka komunikacji elektronicznej. Za datę powzięcia
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację
przekazaną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określanym w SIWZ, tj. Nr sprawy: SSZ.271.3.21.2019.
9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, wyjaśnień, zawiadomień
wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.
10. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
1) W

kwestiach

merytorycznych

przedmiotu

zamówienia

i

sprawach

technicznych – tel. 503189168.
2) W

sprawach

związanych

z

procedurą

udzielania

zamówień

–

tel.

535846954
11. Wszelkie zawiadomienia, treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia
i modyfikacje treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert,
informacje o wniesionych odwołaniach, treść odwołania – wniesione na treść
ogłoszenia

lub

dotyczące

postanowień

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczane będą na
stronie internetowej zamawiającego tj. www.bip.mrocza.pl w zakładce zamówienia
publiczne.
12. Ponadto informacje, o których mowa powyżej, przekazywane będą wykonawcom
w formie wskazanej w pkt. 3, 5, 6 niniejszego rozdziału SIWZ. Wykonawcy

zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące danego postępowania,
zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego.
13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.

X. WADIUM
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 4 000 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium
wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach

bankowych

oszczędnościowo-kredytowej,

lub
z

tym,

poręczeniach
że

spółdzielczej

poręczenie

kasy

jest

kasy
zawsze

poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert.
5.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BS w Koronowo Oddział Mrocza, Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006
z adnotacją „wadium – numer sprawy SSZ.271.3.21.2019.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy,
Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, w pok. 305, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46
Ustawy.
9.

Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1. pkt. 7b ustawy Pzp.

10. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46
ustawy Pzp.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może
tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. 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 ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy

jedynie

wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana,

jako

najkorzystniejsza.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w

sprawie

zamówienia

publicznego.

Jeżeli

oferta

wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. Załączniki winny zostać
wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych
w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.
5. Ofertę sporządza się według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
SIWZ.
6. Oferta

musi

być

sporządzona

w

języku

polskim.

Dokumenty

sporządzone

w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy
czym co najmniej w miejscach wskazanych przez zamawiającego (formularz oferty,
oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony
mogą być parafowane.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców
(o ile są mu znane).
10. Oferta,

jej

załączniki

oraz

oświadczenia

i

dokumenty,

o

których

mowa

w rozdziale VIII SIWZ, w tym potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub
wykonawców

występujących

wspólnie)

działa

na

podstawie

pełnomocnictwa,

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
11. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym
opakowaniu,

oznaczonej

nazwą

i

adresem

zamawiającego

oraz

opisanych

w następujący sposób:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć).
Adresat:
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
Odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od
km 1+185 do

km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem

drogowym
Nr sprawy: SSZ.271.3.21.2019
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SSSZ.271.3.21.2019
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
24. 12. 2019 r. godz. 11:30

12. Na

opakowaniu

(kopercie)

należy

podać

nazwę

i

adres

wykonawcy,

by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu
po terminie.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany lub
wycofać ofertę:
1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie,
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób opisany
w pkt. 11, z dopiskiem „WYCOFANIE”, jeśli oświadczenie składa pełnomocnik
to do oświadczenia dołączy stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2) W przypadku zmiany oferty, wykonawca składana pisemnie oświadczenie,
iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli
oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też
przedłożenia

dokumentów-

wykonawca

dokumenty

te

zamieszcza

w zamkniętej kopercie, oznaczonej w sposób opisany w pkt. 11, z dopiskiem
„ZMIANA”.
3) Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji
publicznego

otwarcia

ofert

przy

otwieraniu

oferty

wykonawcy,

który

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian dokumentów zostaną dołączone do oferty. Opakowanie oznakowane
„WYCOFANIE”

będzie

otwierane

na

sesji

publicznego

otwarcia

ofert

w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertą, której dotyczy wycofanie nie
będzie otwierane.
14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.
15. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące
tajemnicę

jego

przedsiębiorstwa

oznaczyć

klauzulą:

„Nie

udostępniać.

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do 24 grudnia 2019 roku, do godz. 11:00 w siedzibie
zamawiającego (adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Pl. 1 Maja 20, 89-115
Mrocza, sekretariat – pok. nr 207). Oferty otrzymane przez zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania,
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Otwarcie ofert nastąpi 24 grudnia 2019 roku, o godz. 11:30 w siedzibie
zamawiającego.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu
niniejszego zamówienia.
2. Cenę deklaruje się na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, cena musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie (cena brutto w tym należny podatek VAT).
3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty
Wykonawcy

związane

zamówienia, przy

z

prawidłową

zastosowaniu

i

właściwą

realizacją

przedmiotu

obowiązujących norm, z uwzględnieniem

ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty.
4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty, cła,
podatki

i

inne

należności

związane

z realizacją

zamówienia

zgodnie

z

dokumentacją projektową: projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją
techniczną

wykonania

i

odbioru

robót,

stałą

organizacją

ruchu

oraz

uwzględniającą wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadania:
w tym obsługę geodezyjną, poniesienie kosztów związanych z wprowadzeniem i
opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, kierownikiem budowy, wszelkie
roboty przygotowawcze, porządkowe, organizację placu budowy oraz jego
likwidację, utrzymanie zaplecza budowy.

5. Cena oferty nie podlega waloryzacji i zmianom do końca realizacji przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w SIWZ i w istotnych
postanowieniach umowy.
6. Umowa będzie zawarta na całość robót/prac towarzyszących określonych
w SIWZ stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
9. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
10. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
pkt. 2 ustawy Pzp, spowoduje odrzucenie oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (C)

60 pkt.

2

Okres gwarancji (G)

40 pkt.

2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
kryterium

1

Wzór

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 60,
pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wg następującej formuły:
Cmin

C = --------------- x 60 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min – najniższa cena
Cb – cena badanej oferty brutto
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na roboty otrzyma maksymalną
ilość punktów – 40, pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wg
następującej formuły:
Go
G = ------------------ x 40 pkt
G max
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium
G max – gwarancja maksymalna
Go – gwarancja oferty ocenianej
* Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 36
miesięcy od daty końcowej odbioru robót, a maksymalny okres
gwarancji na roboty budowlane, jaki wykonawca może zaoferować,
to 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.
2

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym. Jeżeli
Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na
miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji, wynosi
36 m-ce. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany
okresu gwarancji lub nie podanie gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
MAKSYMALNY okres gwarancji, uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 mcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, do
oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 m-cy, i taki zostanie uwzględniony
także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60
m-cy)

otrzymuje

gwarancja.

maksymalna

liczbę

punktów

w

ramach

kryterium

W przypadku braku podania gwarancji na roboty lub podanie krótszej
gwarancji niż 36 m-cy zamawiający przyzna - 0 pkt. W przypadku wyboru
takiej oferty jako najkorzystniejszej zamawiający w umowie zapisze „okres
gwarancji wynosi 36 miesięcy”.
W przypadku podania gwarancji na roboty dłuższej niż 60 m-cy zamawiający
przyzna - 40 pkt. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej
zamawiający w umowie zapisze „okres gwarancji wynosi 60 miesięcy”.
Punkty zostaną przyznane na podstawie
formularzu ofertowym załącznik do SIWZ.

oświadczenia

złożonego

w

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

3

S = C+G gdzie:
S - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
G - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) wykonawcy (wykonawcom),
którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą
łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Pzp. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając powody odrzucenia,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni - w przypadku, wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla
których

dowody

przedstawione

przez

wykonawcę,

zamawiający

uznał

za niewystarczające.
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w Dyspozycji
Skarbu Państwa Reprezentowanego Przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty
lub unieważnieniu postępowania.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w

sprawie

zamówienia

publicznego

zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Oferta złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert zostanie zwrócona
na zasadach określonych w art. 84 ustawy Pzp.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa

w

sprawie

realizacji

zamówienia

publicznego

zostanie

zawarta

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych. O miejscu i terminie podpisania umowy
zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
3. Wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy dostarczy:
1)

w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, o którym mowa w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp, przed podpisaniem umowy z zamawiającym, wykonawca
złoży umowę regulującą współpracę wykonawców; Umowę konsorcjum / s.c.
– jeżeli dotyczy

2)

dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Przed
wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż
pieniądz proszę o dostarczenie projektu dokumentu zabezpieczenia do
akceptacji;

3)

kserokopię, aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do
właściwego samorządu zawodowego oraz decyzji właściwego organu o
nadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane dla osoby, która ma pełnić funkcję Kierownika budowy

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Koronowo
O/Mrocza, Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006; z podaniem tytułu
przelewu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Odbudowa drogi
gminnej nr nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do
km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”, nr
sprawy, SSZ.271.3.21.2019,”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)

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. W

trakcie

realizacji

umowy

Wykonawca

może

dokonać

zmiany

formy

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
4. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni
od dnia wykonania zamówienia.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła
30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
6. Oryginał

dokumentu

potwierdzającego

wniesienie

zabezpieczenia

należytego

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu
podpisania umowy.

XIX. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez
wykonawcę.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić
w formularzu ofertowym.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli

zamawiający

stwierdzi,

że

wobec

danego

podwykonawcy

zachodzą

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

zwalnia

6. Pozostałe regulacje, w tym sankcje umowne dotyczące Podwykonawstwa zostały
określone w Istotnych postanowieniach umowy.

XX.
KLAUZULA
OSOBOWYCH

INFORMACYJNA

O

OCHRONIE

DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89115 Mrocza;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pan/Pani Katarzyna
Henzler, e-mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 575 001 866*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
SSZ.271.3.21.2019 na realizację zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej nr nr G090114C
relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do
się

w

jej

ciągu

przepustem

drogowym”

km 1+856, wraz ze znajdującym

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego;
4) 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących
związanym

jest
z

wymogiem

udziałem

w

ustawowym
postępowaniu

określonym
o

w

udzielenie

przepisach
zamówienia

ustawy

Pzp,

publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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;
9) 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
RODO.
Wyjaśnienie:
* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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.
*** 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.

XXI.
ISTOTNE
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1.

ZOSTANĄ

Dopuszcza się wprowadzenie zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty,

na

podstawie,

której

dokonano

wyboru

wykonawcy,

w

przypadkach

określonych w art. 144 Ustawy Pzp.
2.

Szczegółowy zakres istotnych zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1
ustawy Pzp został określony w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących
załącznik do SIWZ.

XXII.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OCHRONY
PRAWNEJ
TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI
ustawy Pzp.).

XXIII. INNE
1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Załączniki do SIWZ
2. Dokumentacja techniczna

