SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE:
Nr sprawy B.271.3.2019

„Budowa odcinka drogi gminnej w m. Cześniki Kolonia”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dn. 29 stycznia 2004 r. , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 w/w ustawy.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SITNO
SITNO 73
22-424 SITNO

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA :
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
dostępna w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy
w Sitnie Nr 73 pokój Nr 14 w godz. od 7.00 do 15.00

Sitno, 20.05. 2019 r.

WÓJT
mgr Krzysztof Seń
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA SITNO
w imieniu, której postępowanie prowadzi
Wójt Gminy Sitno – Krzysztof Seń
Sitno 73
22-424 Sitno
województwo: lubelskie
Tel. 84 6113950, Fax 84 6112308
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl
bip : www.sitno.bip.net.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) art. 36 -38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. 2016 r. poz. 1126).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 2477).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Budowa odcinka drogi gminnej w m. Cześniki Kolonia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa 165 m odcinka drogi gminnej na działce
nr ewid. 173 w m. Cześniki Kolonia
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usługi lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań).
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 165 m odcinka w/w drogi gminnej
w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na
powierzchni 825 m 2 wraz z robotami towarzyszącymi.
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także
zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia.
Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
4. Wymagania Zamawiającego.
1) W składanej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszty niezbędne do wykonania zadania,
w szczególności: podatek VAT, koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, roboty związane z
zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robót na czas budowy, bieżącą obsługę
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geodezyjną robót, koszt dokumentacji powykonawczej. Dla potrzeb realizacji zamówienia
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne media).
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany ustalonego wynagrodzenia .
2) Wykonawca wykona na własny koszt projekt oznakowania na czas realizacji robót oraz wykona
tymczasową organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami i powiadomi właściwe
organy, instytucje o rozpoczęciu robót i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
3) Na Wykonawcy ciąży obowiązek zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają
w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami.
5. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określają następujące
dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ:
1) Wzór umowy (zał. Nr 4)
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. Nr 5)
3) Przedmiary robót (zał. Nr 6)
6. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że ewentualnie występujące w niniejszej SIWZ,
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót oraz projekcie
budowlanym, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy
dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, urządzeń i
produktów oraz innych użytych do wykonania wyrobów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
rozwiązań równoważnych. Materiał, urządzenie, produkt, wyrób równoważny to taki, który ma te
same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji materiału,
urządzenia, produktu, wyrobu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany materiał,
urządzenie, produkt, wyrób.
7. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały
2 lata licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Nomenklatura CPV:
Nazwy i kody:
Główny kod CPV
45.23.32.20 – 7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
Dodatkowe kody CPV
45.23.31.20 – 6
Roboty w zakresie budowy dróg.
9. Zamawiający:
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
2) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
3) nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy Pzp,
4) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
5) nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych,
6) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
8) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
9) nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy,
10) nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a,
11) nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty,
12) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
13) nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
14) nie przewiduje zorganizowania spotkania z potencjalnymi Wykonawcami,
10. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, związane z realizacją zamówienia, wynikające z Przedmiaru robót.
Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę
geodezyjną, wykonujących roboty instalacyjne, dostawców materiałów budowlanych itp.
2) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony poprzez
zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu
umowy zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
3) Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych
przez nich czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do pracowników
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
4) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia
przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
5) Brak udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę.
6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej określonej w § 9 umowy.
7) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących
czynności określone przez Zamawiającego. Powyższe obowiązuje również w przypadku
wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
11.Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 30.09.2019 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ
i w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, wymaga wykazania spełnienia
następujących warunków udziału w postępowaniu:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
to wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej
jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi o nawierzchni z
mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00zł brutto,
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana
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należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną
do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji
kierownika budowy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę,
który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. 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.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych
w art. 23 ustawy Pzp.
6. 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. Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.6. SIWZ może
zaistnieć jedynie w przypadku, gdy:
1) 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.
2) Zamawiający ocenia, 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 pkt 1 ustawy.
3) 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.
8. 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.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6. 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 pkt 5.6.
5a.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
wykluczy 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.
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1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 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.).
3. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
zał. Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (pisemne – w oryginale), o którym mowa w pkt. 5.7 1)
niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy).
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium – nie dotyczy.
4) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
zał. Nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym.
5) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów /jeżeli dotyczy/.
W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu,
stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp.
2. 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 6.1.1).
3. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1)
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
www.sitno.bip.net.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. Nr 3 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.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona/procedura odwrócona/, 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) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:
odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca składa:
- wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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6.

7.

8.

9.

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;
Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej
jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi o nawierzchni z
mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł
brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota
budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została
wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do
wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy
podczas realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji
kierownika budowy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
3) 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 dokumentu wymienionego w pkt 6.5.1) SIWZ.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania,
w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
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.
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.
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10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
11. Informacje dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy
występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 6.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający żąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
12. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.5.1) 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.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 6.12.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 6.5.1), 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. Zapis pkt 6.12.2) stosuje się odpowiednio.
3) 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.
13. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie 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).
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
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przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem punktów poniższych.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest 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 wymagań określonych
przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu,
domniemywa się, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem
lub drogą elektroniczną.
5. Numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane
w pkt. 1niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 7.7. niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 38 ust. 4, 4a
i 4b i 6 ustawy Pzp. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Krzysztof Siemkowicz – tel. 84/6113956
- Piotr Harczuk – tel. 84/6113956.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :
Odstępuje się od wnoszenia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. 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.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1
do SIWZ.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załącznik do
niniejszej SIWZ i musi być zgodna z wymaganiami SIWZ oraz z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
3. Wykonawcy zobowiązani są dokładnie zapoznać się informacjami zawartymi w SIWZ oraz
dokumentach stanowiących jej załączniki.
4. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę odpowiadającą wymogom określonym w SIWZ
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oraz jej załącznikach obejmującą całość zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszej SIWZ. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych czy wariantowych będzie skutkować
odrzuceniem danej oferty.
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w niniejszej SIWZ.
10. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę lub
osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Uprawnienie do podpisu musi wynikać
z odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu albo załączonego pełnomocnictwa. Jeżeli
oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany
do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego określające jego zakres
czynności, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie
uznaje się podpis z pieczątką imienną osoby bądź czytelny podpis z imienia i nazwiska osoby.
11. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
wyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14. 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.
15. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
16. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim.
17. Oferta musi być złożona przez wykonawcę, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie
pisemnej (pocztą, przez kuriera, osobiście do siedziby Zamawiającego); zamawiający odrzuci
ofertę złożoną w innej formie, np. za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.
18. Załączniki i dokumenty winny być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.
19. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być czytelne oraz parafowane
własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
20. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, wraz z ofertą należy dołączyć
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
21. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.
22. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane i trwale spięte w taki sposób, aby nie
było możliwe ich zdekompletowanie.
23. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach uniemożliwiających otwarcie
i zapoznanie się z treścią ofert przed upływem terminu składania ofert.
24. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres:
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Gmina Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno
i oznaczona
Oferta na roboty budowlane:
„Budowa odcinka drogi gminnej w m. Cześniki Kolonia ”
/nr sprawy B.271.3.2019/
NIE OTWIERAĆ PRZED: 06.06.2019 r. GODZ. 09:30.
25. Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana j.w., a ponadto opatrzona dokładną nazwą
i adresem wykonawcy.
26. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć jw. i dopisać „Oferta – dostarczyć
do pok. Nr 9 - sekretariat”.
27. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie
złożenia oferty decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data
stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
28. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
29. Wykonawcy powinni zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zadać wszelkie pytania
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
30. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty następuje w formie wymaganej dla złożenia oferty z obowiązkowym
oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
31. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
32. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
33. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca
powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie opisanej „Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno
– sekretariat, pok. Nr 9 do dnia 06.06.2019 r. do godziny 09:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09.30 w siedzibie zamawiającego
pok. nr 10 – sala konferencyjna.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odesłane wykonawcom bez ich otwierania.
3. Otwarcie ofert jest jawne. 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.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający zamieszcza 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 zawartych w ofertach.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.Wykonawca podaje cenę zamówienia w rozbiciu na cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT
obliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ).
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Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe . Wykonawca zobowiązany
jest podać cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
i przedmiarze robót.
2. Cena oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Podstawę do wyliczenia ceny stanowi specyfikacja techniczna
wykonania odbioru robót oraz załączony przedmiar robót.
3. Cena podana w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich.
4. Cena oferty to wartość ogółem ceny netto wraz z podatkiem VAT.
5. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem
VAT, z wyszczególnieniem wartości podatku VAT.
6. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Podanie
niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.
7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Ewentualne marże i upusty należy wkalkulować w cenę oferty.
9. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.
10. Cenę należy traktować jako stałą niezmienną i ostateczną przy wykonaniu przedmiotu
zamówienia. Nie dopuszcza się cen wariantowych.
11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.
12. W rozliczeniu wykonanych robót zastosowane zostanie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie
może przewyższyć ceny określonej w ofercie.
13. 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. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z tym, że jeśli na trzecim
miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 5-9, dokonuje się zaokrąglenia w górę – np. 2,675 zł
po zaokrągleniu da 2,68 zł. Jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry 0-4,
dokonuje się zaokrąglenia w dół, np. 2,453 zł po zaokrągleniu da 2,45 zł.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium:
- Cena brutto /wraz z podatkiem VAT - waga kryterium 60% wartości kryterium,
co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym maksymalnie,
- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – waga kryterium 40% wartości
kryterium, co odpowiada 40 punktom przeliczeniowym.
2. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie CENY BRUTTO za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (C n x 60 pkt.)/ C b
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
C – ilość uzyskanych punktów
b) Kryterium „okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ” - Punkty przyznawane
w kryterium okres gwarancji, będą naliczane według następujących zasad:
Za deklarowany okres gwarancji i rękojmi powyżej minimalnego (2 lata – 24 miesiące)
wymaganego okresu przyznawane będą następujące punkty:
G: 3 lata (36 miesięcy)
– 40 pkt
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Sposób obliczania wartości punktowej całej oferty –
S=C+G
gdzie:
S – to suma punktów w obu kryteriach
C – to ilość uzyskanych punków w kryterium „CENA”
G – to ilość punktów uzyskanych w kryterium „OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA
WYKONANE ROBOTY”
Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i okres gwarancji i rękojmi stanowić będą podstawę
wyboru danej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane
kryteria wyboru.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane
kryteria wyboru.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust. 1 oraz w art. 90
ust. 3 ustawy Pzp.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 -Pzp.
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym
postępowaniu.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których
mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie
i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa,
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w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
15. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy:
Odstępuje się od wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16. Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący zał. nr 4 do SIWZ:
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zmiany danych związanych
z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób
wskazanych do kontaktów między stronami, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji
z podwykonawstwa uczestniczącego w realizacji umowy, zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca na etapie
składania ofert wykazał podwykonawcę na którego zasoby powoływał się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.
18. Podwykonawcy:
1. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę, o której mowa w art. 2 ust. 9b - Pzp.
2. Zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt 1 ustawy Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu oferty) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw
( firm) podwykonawców.
6. 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, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż 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.
7. Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ określił wymagania dotyczące
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
8. Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ określił informacje o umowach
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub
przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
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19. Inne istotne postanowienia stron:
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o przyjęte kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty na FORMULARZU OFERTY (zał. Nr 1 do SIWZ) będzie równoznaczne
z akceptacją ogólnych warunków umowy stanowiącej zał. Nr 4 do SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników:
1. Formularz oferty - zał. Nr 1
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postęp. - zał. Nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 3
4. Wzór umowy – zał. Nr 4
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. Nr 5
6. Przedmiar robót – zał. Nr 6
7. Kosztorys ofertowy – zał. Nr 7
„ZATWIERDZAM”

WÓJT
mgr Krzysztof Seń
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