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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
ZAMÓWIENIA

WARUNKÓW

I. Postanowienia ogólne
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwaną w dalszej części „ustawą”
lub „PZP”.

2.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 poz.
1145 ze zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

3.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego https://bip.kikol.pl/ .

4.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za
pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. 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 niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za
pomocą faksu lub drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły
czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru
połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania.

5.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.kikol.pl/ . Na
stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi,
zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony
prawnej a po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

7.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych, aukcji elektronicznej, dynamicznego

8.

system zakupów i umów ramowych.
9.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
12. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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14. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od
Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/com
oraz podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie
ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony
podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi
być wskazany w formularzu oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak informacji w formularzu oferty w
sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany jako
deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 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.
16. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.
17. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się
wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o
nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do
długości 0,499 km, w obrębie geodezyjnym: Ciełuchowo cz. dz. nr 308”
1. Zamówienie obejmuje zadania:
Modernizacja drogi obejmuje korytowanie i profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej pod
konstrukcją tłuczniową z kruszywa łamanego (kamiennego), a następnie powierzchniowe
utrwalenie emulsją i grysami.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych ze wszystkimi czynnościami
mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów
inżynieryjnych, a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej
wybudowaniu.
2. W zakres robót wchodzą:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym,

koryta wykonane mechanicznie gł. 10 cm,

warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie gł. 10 cm,

warstwa podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0 – 31mm o grubości po zagęszczeniu
10 cm,

warstwa podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0 - 31 mm o grubości po zagęszczeniu
8 cm,

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem
kamiennym o wym. 8-11 mm,

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem
kamiennym o wym. 5-8 mm,

koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm,
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wykonanie umocnienia poboczy (analogia: warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych o frakcji 0-31 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm),
plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat. I-III

Kody CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
2. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby bezpośrednio wykonujące
czynności w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem prac wykonywanych przez
kierownika budowy.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana
przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z
przepisami ww. ustawy.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają
anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny
ofertowej, zobowiązany będzie do:
1) prowadzenia robót zgodnie z zakresem w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej,
2) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
3) przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn.
zm.),
4) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty,
Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań technicznych
(parametry, normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji.
A w przypadku braku
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L
88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
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Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) norm
międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe,
przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu
specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie
przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
późn.zm)
5) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
6) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz
z niezbędnym uzyskaniem opinii i zatwierdzenia;
7) zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami
wraz z ustawieniem;
8) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem
należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,
9) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
10) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
11) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia
wykonania robót przed ich zniszczeniem,
12) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo
użytkownikom obiektu.
13) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych
interesów osób trzecich.
14) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
15) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
16) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania
wymaganych atestów i zaświadczeń,
4. Informacje dodatkowe.
1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza
Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą
posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w
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STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy
Pzp.
2) Przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
5.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kikół (obsługiwana przez Urząd
Gminy w Kikole i reprezentowana przez Wójta Gminy Kikół) z siedzibą Plac Kościuszki 7, 87 –
620 Kikół.
 w Urzędzie Gminy w Kikole powołany został Inspektor Danych Osobowych, (dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@kikol.pl numer telefonu 054/ 289 46 70);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, np. „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym
utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 km, w obrębie geodezyjnym:
Ciełuchowo cz. dz. nr 308”











nr ZP.PN.271.04.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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;
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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.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. Instrukcja dla wykonawcy
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z przedmiotem zamówienia koniecznymi do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
1.2 Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.
1.3 Niedopuszczalny jest podział oferty na części w ramach zadań. Oferta obejmować
powinna cały zakres robót zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
1.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć, w formie pisemnej.
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o
ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo
powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1
Kodeksu cywilnego w zw. z art. 82 ust 2 ustawy Pzp).
1.5. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny
być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt. 3 niniejszej
specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy
nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem.
1.6. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów,
na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy
PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U,. z 2020 r. poz. 1282).
Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób:
„za zgodność z oryginałem” – pieczątka lub ręczny zapis oraz czytelny podpis lub podpis
i pieczątka imienna osoby uprawnionej.
1.7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.8. Oferta winna być napisana w języku polskim.
1.9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi
numerami. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być
parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
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1.10. Zaleca
się,
aby
Wykonawca
umieścił
ofertę
w
kopercie/opakowaniu
Kopertę/opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta w przetargu nieograniczonym na

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z
powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 km, w
obrębie geodezyjnym: Ciełuchowo cz. dz. nr 308”
Nie otwierać przed dniem 29.09.2020 r. godz. 09:15
1.11. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że
Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu,
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z
postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem
„zmiana” lub „wycofanie”.
1.12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.
1.13. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art.
84 ust. 2 PZP).
1.14. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to
wówczas ich oferta:
a. musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego
powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
c. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego
pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców;
d. W miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
1.16. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie
później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być
udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie
oznaczonej wg wzoru:
1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy,
1.16.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie
później niż w terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.
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UWAGA: Oznacza to, iż jeśli Wykonawca chce zastrzec ich ujawnianie musi wykazać w
ofercie, że określone zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
1.18.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie treści protokołu lub załączniki do protokołu bądź oferty (ofert).
1.18.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
1.18.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość
żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
1.18.4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
1.18.5. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym
pisemnie zainteresowanego.
1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do
wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż
w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo w dniu
przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – (nie dotyczy)
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
tj. kwotę min. 180.000,00 złotych.
3. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że:
1) wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał min. 2
zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, tj. wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie, modernizacji dróg o nawierzchni bitumicznej lub powierzchniowym
utrwaleniu, o wartości min. 180.000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że
roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone,
2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
szczególności min. 1 osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na
stanowisku Kierownika Budowy, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga:
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1.
W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia publicznego
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu 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.
Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół
wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W
tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.
2.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
postępowaniu.
2.2.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo.

w

• Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” zgodnie z art. 25 a ust 1 ustawy Pzp zwanego
dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 do SIWZ.
• Etap II - Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane
na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie
zostaną odrzucone lub Wykonawca wykluczony, po analizie Oświadczania oraz
podwykonawca i inny podmiot w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby
(jeżeli będzie wskazany w ofercie).
2.2.2 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1- Etap I,
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
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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.
2.2.3. 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.
3) RODO: Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (
rozporządzenie 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), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje
już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. WYMAGANE DOKUMENTY:
3.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
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 ww. pkt 1.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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 ww. pkt 1
4. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to,
że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH
BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
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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 następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami – załącznik Nr 5 do SIWZ.
3.2.2 W celu
postępowania:

wykazania

braku

podstaw

do

wykluczenia

Wykonawcy

z

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust 1 ustawy PZP - Załącznik
Nr 2 do SIWZ.
b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
b.1. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ww. pkt b.
b.2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w
pkt b, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania
umowy zgodnie z art. 23 ustawy.
3.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dokumenty wymienione w pkt. 3.2.2. winien dołączyć każdy podmiot występujący
wspólnie, a dokument z pkt. 3.2.2. lit. b winien być potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot, którego dokumenty
dotyczą zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U,. z 2020 r. poz. 1282).
3.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2. lit. b składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3.6.

Dokumenty o których mowa w pkt 3.5. lit. a) wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

3.8.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 3.2. lit. b, 3.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub oświadczenie osoby, której dokument

3.9.

miał dotyczyć złożone przed notariuszem
administracyjnym albo organem samorządu
właściwym ze względu ma siedzibę

lub przed organem sądowym,
zawodowego lub gospodarczego

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione w terminie
jak pkt 3.6.
3.10.

Uwagi:

3.11.

W razie wątpliwości -Wykonawcę mającego siedzibę za granicą obowiązują przepisy
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w zakresie w
jakim odnoszą się do Wykonawców mających siedzibę za granicą.

Uwaga: Jeżeli wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski zostaną one
przeliczane wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia
tego postępowania.

3.12.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.13.

Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:

1)

wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,

2)

wypełniony formularz – kosztorysy ofertowe wg wzoru załącznik 9

3)

dowód wpłaty wadium - W przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty –
dokument, potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto
Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) oryginał dokumentu należy złożyć w
Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół (pokój nr 10), zaś do oferty dołączyć
kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu
wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej
kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

3.11. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:
1)

Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury
przetargowej zatrzymuje Zamawiający.

2)

Formularz oferty oraz załączniki Nr 2, 4-6, powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę. Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść
oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty.
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3)

Niezałączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje
odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP.

UWAGA
1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o którym mowa nin. pkt 1, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
2.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), które znajdują się
w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

3.

Jeżeli będzie 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.

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
cena - 60 %,
gwarancja - 40 %.
Do porównania i oceny ofert w powyższych kryteriach zostaną zastosowane następujące
wzory:
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych
kryteriach.
4.2. Dla kryterium cena C(x):
Cmin
C(x) = -------------------- x 60
Cbadanej oferty
Gdzie:
C(x) - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena brutto.
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu.
Cbadanej oferty - cena brutto badanej oferty.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 60 pkt.
4.3. Dla kryterium gwarancja G(x):
Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco:

Lp.

Okres udzielanej gwarancji

Ilość
punktów

1

3 lata (gwarancja wymagana) –

0
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36 miesięcy
2

4 lata – 48 miesięcy

20

3

5 lat – 60 miesięcy

40

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „gwarancja” wynosi: 40
pkt. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty odbioru
końcowego.
4.4 Łączna ocena ofert:
W(x) = C(x) + G(x)
W(x) - wskaźnik oceny ofert
C(x) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto G(x) – ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium gwarancja
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
5.1

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Cena oferty
powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.

5.1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty, przemnażając ilość jednostek w danej pozycji
kosztorysu ofertowego przez cenę jednostkową, następnie dodając wartości netto, bez
VAT, poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego, a na końcu dodaje wartość
VAT. Tak wyliczoną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza
w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów.
Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
5.1.2. Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe.
5.1.3. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do
groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
5.1.4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.1.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów
i usług obciąża Wykonawcę. Zamawiający – Gmina Kikół informuje, że nie jest
czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego wybór oferty nie prowadzi do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 91 ust. 3a i art. 93 ust. 1 c
Ustawy Pzp.
5.2

Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakresu
określonego w SIWZ.

5.3

Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

5.4

Jeśli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci
się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 90 ust.1 i 1a ustawy

W
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Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
5.5

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

5.6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. OCENA OFERTY
6.1

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia - otrzyma największą ilość punktów.

6.2

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi
omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści
oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

6.3

W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający
zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp. może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w
wyznaczonym terminie.

6.4

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) innych niż
oświadczenia, w przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są
nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

6.5

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

6.5.1. 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, dostawy lub usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6.6
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
6.7

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi
jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
zgodnie z art. 92 ust.1 oraz wskaże przewidywany termin podpisania umowy zgodnie z
art. 94 ustawy Pzp.

6.8

Jednocześnie Zamawiający zamieści ogłoszenie zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp na
stronie internetowej Zamawiającego https://bip.kikol.pl/ i na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
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- od dnia podpisania umowy do dnia 28 października 2020 r.

8.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

8.1.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu
wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie SIWZ.

8.4.

Zamawiający treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie przekazywał wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej, bez ujawniania
źródeł zapytania.

8.5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://bip.kikol.pl/

9.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, w siedzibie
Zamawiającego w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 10 nie
później niż dnia 29.09.2020 r. do godz. 09:00.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego
w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, (sala posiedzeń – nr 3).
10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.3 PZP poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
10.6. Protokół wraz z załącznikami (tj.: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne
dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny.
Załączniki
do
protokołu
Zamawiający
udostępni
po
dokonaniu
wyboru
najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z
uwzględnieniem Rozdz. III punkt 1.18.4.
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00
zł, (słownie: trzy tysiące złotych)
11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. gwarancjach bankowych,
e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Kikół w
Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537
0000 0040 0187 2000 0005 dopiskiem zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem
emulsją i grysami do długości 0,499 km, w obrębie geodezyjnym: Ciełuchowo cz.
dz. nr 308”
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu
składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
11.3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu
należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Gminie
Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół (pokój nr 10). Kopię dokumentu, należy
dołączyć do oferty.
11.4.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.
4a Ustawy PZP.

11.5.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.

11.6.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.7.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.

11.8.
a.
b.
c.

Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
oraz
d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art.
25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

12.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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12.2. 30bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być
wpłacone przelewem na konto Zamawiającego: Kujawskim Banku Spółdzielczym w
Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005
12.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostały określone w projekcie umowy.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, 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.
14. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT
Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 t. j.) Rozpoczęcie postępowania
rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji. Zakres działania
komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:
W części jawnej:
a)
zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;
b)
otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty
do Zamawiającego.
c)
Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:
•
oferty z napisem „ZMIANA OFERTY…”
•
oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY...”
•
pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.
d)
podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani
osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z
Wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „kierownika
zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji
przetargowej/ biegłego/ innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia”).
W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;
b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
c) propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.
15.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

15.1. W

zakresie

przedmiotu

zamówienia,

osobą

upoważnioną

do

kontaktów

z

Wykonawcami jest Zbigniew Ambroziak, tel. (54) 289-46-70 wew. 45 w godz. 7:15 –
15:15,
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15.2. W

zakresie

procedury

przetargowej,

osobą

upoważnioną

do

kontaktów

z

Wykonawcami jest Jacek Wilkanowski (54) 289-46-70 w godz. 7:15 – 15:15, wew.47
16.

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI
SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

16.1.

Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ – projekt
umowy.

16.2.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (zależnie od
sposobu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z
uwzględnieniem art. 94 ust. 2.

16.3.

W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie
Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy
regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie.

16.4.

Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania Umowy do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. W przypadku, gdy upłyną lub upłynie termin ważności polisy
ubezpieczeniowej
OC,
Wykonawca
zobowiązany
będzie
do
przedłożenia
Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

17. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych
warunkach:
1. w stosunku do terminu realizacji umowy:
1) zmiana w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany
terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiany będą następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
2) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przyjęta technologią.
3) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają
prowadzenie prac.
2. w stosunku do osób:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ,
2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
po wcześniejszej pisemnej informacji,
3) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich
uprawnień co wymagane w SIWZ.
3. inne:
1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży
to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji),
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
18. ŚRODKI
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa
szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.)
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art.
179-198 ustawy w szczególności:
2. Odwołanie:
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2.1

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
b.
c.
d.
e.

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.3

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

2.4

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanym także Prezesem
Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.5

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

2.6

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp.

2.7

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.8

Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2. Pzp.

3. Terminy wnoszenia odwołań:
3.1

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób. określony w art. 180 ust 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostałyby przesłane w inny sposób,

3.2

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

3.3

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

3.5

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3.6

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
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postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
3.7

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.8

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

3.9

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie
Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

3.10 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.
3.11 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać
ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu.
4. Skarga do sądu.
4.1
Na orzeczenie Izby stronom
przysługuje skarga do sądu.
4.2

oraz

uczestnikom

postępowania

odwoławczego

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
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