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1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-10-00-601
REGON: 970 770 2678
tel. 68/ 41-09-700, fax. 68/ 383-5122, e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone zgodnie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39
ustawy Pzp o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.). Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Numer referencyjny: IR.271.1.4.2017.RS

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu:

„Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze”
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn:
„Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” składającego
się z dwóch etapów:
3.2. Etap I - zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno
– użytkowy, w tym:
a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze zgłoszeniem robót
budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z Ustawą
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych - (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) wraz
z informacją BIOZ, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
w tym zakresie,
b) parametry techniczne jakie należy przyjąć dla prac projektowych:
− Droga klasy: D;
− Prędkość projektowa: Vp=30 km/h;
− Szerokość jezdni : 3,50 m (zaprojektować mijanki);
− Szerokość poboczy: 2x1,00 m (utwardzone);
− Obciążenie ruchem: KR 2;
− Nośność: 100 KN/oś;
c) dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem badań
podłoża gruntowego wykonanego przez Wykonawcę w zakresie rozpoznania
warunków panujących w podłożu gruntowym.
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d) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
e) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót,
f) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej
oraz cyfrowej w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie
*.pdf na nośniku CD oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej
dokumentacji,
g) przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania,
h) W razie potrzeby, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.),
i) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem
funkcjonalno – użytkowym,
j) pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
k) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
l) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
m) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
n) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
o) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji
p) przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego,
q) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych w układzie
rzeczowym wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 6 do SIWZ,
3.3. Etap II – roboty budowlane, zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie
z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp, w tym:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia
nawierzchni,
c) wykonanie robót ziemnych,
d) rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu
drogowego,
e) wywóz i utylizacja pozyskanego materiału z konstrukcji drogi,
f) regulację wysokościową studzienek urządzeń podziemnych (włazów kanalizacji
sanitarnej i zasuw wodociągowych,
g) wymianę na nowe zniszczonych włazów i obudów studzienek urządzeń podziemnych,
h) budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
i) przebudowę istniejących zjazdów,
j) wykonanie umocnienia poboczy,
k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
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l) wykonanie progów zwalniających,
m) zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich właścicieli,
n) wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
o) wyplantowanie terenu i obsianie trawą,
p) roboty wykończeniowe i porządkowe,
q) pełnienie nadzoru autorskiego,
r) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez
właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia
robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.
s) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót do stanu przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji,
t) zakup i montaż tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”
(wg wzoru zawartym w załączniku Nr 7),
u) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia,
v) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
3.4. Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik Nr 1
do SIWZ oraz Warunki Wykonania i odbioru Robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 11
do niniejszego SIWZ. Prace projektowe oraz prace budowalne nie obejmują działki Nr 151/2
(przydrożny rów melioracyjny stanowiący własność Skarbu Państwa).
3.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa
w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
3.6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego
z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność
takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu
ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który
sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji
o akceptacji „równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności".
3.7. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem
danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy.
3.8. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot
zamówienia:

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg;
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45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane;
45230000-8 - Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz
wyrównywanie terenu;
45233000-9 - Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe
autostrad, dróg;
45233200-1 - Roboty w zakresie rożnych nawierzchni;
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 30 kwietnia 2018 r.
6. INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH I ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych;
2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych;
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia
podstawowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia licytacji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp
(pkt 7.4. i 7.5. SIWZ);
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
7.2. Warunki udziału w postępowaniu.
7.2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b)
c)
d)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.
określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

7.2.2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum).

7.2.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.2.4.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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7.2.5.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
7.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1.
lit. a) SIWZ.
7.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże,
że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
b) Wykonawca przedstawi Informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych
lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej 500.000,00 zł,
(słownie: pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
7.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat realizacją minimum
jednego zamówienia, polegającego na budowie /rozbudowie/ przebudowie
drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430
z późn. zm.) klasy minimum „D” o długości minimum 0,5 km 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.
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego:
−

Zamawiający wymaga dysponowania minimum jedną osobą, która posiada
uprawnienia umożliwiające pełnienie samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie budowy dróg (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi).

−

Zamawiający wymaga dysponowania minimum jedną osobą, która posiada
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
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drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do
projektowania).
7.3.4.

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.

7.3.5.

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. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez
podmiot trzeci o treści zgodnej z załącznikiem Nr 13 do SIWZ.

7.3.6.

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 Pzp.

7.3.7.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.3.8.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.3.9.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 7.3.4. SIWZ, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.3.2. oraz 7.3.3. SIWZ.

7.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.8 SIWZ.
7.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.8 SIWZ,
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 Pzp.
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7.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.4. ppkt 2 SIWZ;

4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawcę, który bezprawnie
wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

8)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

9)

wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp
z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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7.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.6.1.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w pkt 7.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna
określoną przez zamawiającego w pkt 7.3.2. a),
b) informacji
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy na kwotę określoną przez zamawiającego w pkt. 7.3.2. b), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

7.6.2.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

7.6.3.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w pkt 7.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty – załącznik Nr 9 do SIWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 10 do SIWZ.

7.7. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
7.8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
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a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp. Nie jest wymagane, jeżeli spełnia warunek opisany w pkt.8.5.
d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu - załącznik Nr 8 do SIWZ.
7.9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty - w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8
do SIWZ.
7.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.8. SIWZ:
1) lit. „a,b,c” - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.10. ppkt 1 lit. „a” SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 7.10 ppkt 1 lit. „b” SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
7.12. 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 7.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.11. SIWZ stosuje się.
7.13. 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.
7.14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 Pzp.
7.16. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.8. SIWZ.
7.17. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.8. SIWZ,
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 Pzp.
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8. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU
OFERTY.
8.1. Do oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, wykonawca dołącza aktualne
na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
8.2. 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 oświadczeniach,
o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.
8.3. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku wykonawców, są oni zobowiązani
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Z dokumentu powinno wynikać, że osoba popisująca ofertę lub inne dokumenty jest
do tej czynności umocowana. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono
potwierdzone za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (Zał. Nr 3
i 4) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
muszą potwierdzać 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 do wykluczenia.
8.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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.
8.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 7.6.1., spełnianie wymagań dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez zamawiającego w pkt 7.6.3. oraz braku
podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.8 - z zastrzeżeniem pkt.8.5.
8.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
8.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
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2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.7. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.10. 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.
8.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
8.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.7. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 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.
8.14. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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.
8.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.16. 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.
8.17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzedni o oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
9.1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert - kierując swoje
pytania na piśmie, przesyłając je drogą listowną na adres zamawiającego, faksem lub pocztą
elektroniczną pod niżej wymienione adresy i telefony: Fax: 0-68/ 383-51-22; Tel: 0-68/ 41-09-776;
e-mail: przetargi@krosnoodrzanskie.pl
9.2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia 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.
9.3. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z: Waldemar
Pelec, Budynek „B”, Urzędu Miasta, w sprawie procedury zamówień publicznych – Ryszard
Słupski, Budynek „B” Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do czwartku
w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30-14.30. Tel: 68/ 41 09 776; fax: 68/ 383 51 22; e-mail:
przetargi@krosnoodrzanskie.pl; r.slupski@krosnoodrzanskie.pl .

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

11.2.

Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24 marca
2017 r. do godz. 10.30 do wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 złotych (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

11.3.

Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie
art.45 ust.6 ustawy, tj:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
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11.4.

Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie
Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056,
z dopiskiem: Wadium – ” Przebudowa drogi gminnej Chyże - Gostchorze”.

11.5.

Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym
w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.

11.6.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
− nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

11.7.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.8.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy.

11.9.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
12.1.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
tj. od dnia 24 marca 2017 r.

12.2.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres: 30 dni.

12.3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1.

Wykaz dokumentów składający się na ofertę:
a) Dowód wniesienia Wadium,
b) Wypełniony Formularz Oferty,
c) Oświadczenia wykonawcy,
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d) Pełnomocnictwo (przy ofercie składanej wspólnie).
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli wystąpi)
13.2.

Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami.
do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2) Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych
postanowieniami SIWZ.

13.3.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była
napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem
bądź niezmywalnym atramentem.

13.4.

Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.

13.5.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.

13.6.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

13.7.

Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne
do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.

13.8.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału załączone do oferty powinny być
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

13.9.

Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa
powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13.10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
13.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13.12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
13.13. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym
i zaadresowanym według poniższego wzoru:
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............................................
Nazwa i adres wykonawcy

OFERTA
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
W przetargu na:
„Przebudowę drogi gminnej na odcinku Chyże - Gostchorze”
NIE OTWIERAĆ PRZED: …………………………….…………….
wpisać termin otwarcia ofert

13.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty musi być dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.
13.15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
13.16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.
4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym osobom z wyjątkiem Komisji Przetargowej muszą być opatrzone klauzulą:
“Nie udostępniać innym Wykonawcom” Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – w
rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1

Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 13.13 niniejszej
Specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, –
hol budynku „A” – Biuro Obsługi Interesanta do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 10:30.

14.2

Celem dokonania zmian lub poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i
złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ
terminu składania ofert.

14.3

Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia.

14.4

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego, w budynku „A” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
ul. Parkowa 1, Sala 1000-lecia w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 11:00.

14.5

Otwarcie ofert jest jawne.
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15. OPIS KRYTERIÓW
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie w oparciu
o kryteria jakie stanowić będzie:
a)
b)

Cena oferty – 60 % (w PLN)
Gwarancja – 40% (w miesiącach)

Liczba punktów za kryterium ,,Cena oferty’’ będzie liczona wg. następującego wzoru :
Cx = (C min / Cbad ) x 60 %
gdzie:
-

Cx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT) ;
Cmin – minimalna cena brutto ( z VAT ) zaoferowana w przetargu;
Cbad - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.

Liczba punktów za kryterium ,,Gwarancja’’ będzie liczona wg. następującego wzoru :
Gx = (Gbad / Gmax ) x 40 %
gdzie:
−
−
−

Gx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za termin gwarancji;
Gmax – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert;
Gbad - termin gwarancji podany przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.

Zamawiający ustala minimalny czas gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy,
zaś maksymalny na 60 miesięcy.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia poniżej ustalonego minimum,
spowoduje odrzucenie oferty, jako niegodnej z treścią Specyfikacji - art. 89 ust. ustawy Pzp.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia powyżej ustalonego
maksimum będzie traktowane przez Zamawiającego jako maksymalny wymagany
czas gwarancji tj. 60 miesięcy.

Łączna ocena ofert:
W x = Cx + G x
Gdzie:
−
−
−

Wx – wskaźnik oceny oferty
Cx – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”;
Gx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”.

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z niższą ceną.

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
16.1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
a) zakres robót budowlanych i prac projektowych, który jest podstawą do określenia ceny oferty,
musi być zgodny z zakresem robót określonym w programie funkcjonalno – użytkowym,
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b) cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją, jak również zawierać
koszty: zakupu map, badań geologicznych, uzgodnień, prac projektowych, nadzoru
autorskiego, robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej,
tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków PROW oraz inne koszty wynikające
z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
c) nie dopuszcza się stosowania opustów do ceny złożonej oferty.
16.2. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
16.3. Walutą obowiązującą dla oferty jest złoty. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone
w złotych. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku oraz czas udzielonej gwarancji i czas zakończenia realizacji
zadania.

17. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA OFERT
17.1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

17.2.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

17.3.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1.

Zamawiający wymaga wniesienia
zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

19.2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.3.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto
Zamawiającego: Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 najpóźniej do dnia podpisania
umowy. Podpisanie umowy nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego wniesienia
wymaganego zabezpieczenia umowy.
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach
określonych w pkt 19.2. od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

20. PODWYKONAWSTWO
20.1.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

20.2.

Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie
za zgodą zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

20.3.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

20.4.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy, z podwykonawcą
jest wymagana zgoda zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym
podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.

20.5.

Szczegółowe zasady zwierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi zostały opisane w Załączniku Nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują 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 niniejszej ustawy.
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3
w art. 179 - art. 198 g ustawy Pzp.
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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
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b)
c)
d)
e)
f)

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

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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa 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.
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.
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 ustawy Pzp.
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.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, 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.

22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY
22.1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) 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;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub
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braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie
internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/ zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 23.1.

22.3.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

22.4.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi, o których mowa w pkt 7.3.3. lit. b SIWZ,
d) wykonawca opracuje harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych
w układzie rzeczowym wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 6 do SIWZ.
Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.
e) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

22.5.

Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy.

23. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP.
23.1.

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie (roboty
budowlano – montażowe) jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami).

23.2.

Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później
jednak niż przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykaz osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy o
zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.

23.3.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienie zmiany
wykonawca przedstawi korektę wykazu osób wykonujących zamówienia do wiadomości
zamawiającego). Zatrudnienie nowych osób nie wymaga aneksu do umowy.

23.4.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi roboty budowlano –
montażowe lub usługi.
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23.5.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami
świadczącymi roboty budowlano – montażowe lub usługi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących roboty budowlano montażowe na podstawie umowy o pracę.

24. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
24.1.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

24.2.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Wzór
umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej
specyfikacji.

24.3.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym
wykonawcą w następujących przypadkach:

24.3.1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy:
24.3.1.1. Dla części I przedmiotu umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na
wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak
również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) udokumentowanej zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń,
uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę.
24.3.1.2. Dla części II przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczególności w przypadkach:
− klęski żywiołowej,
− uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów,
− niewypałów i niewybuchów,
− badań archeologicznych,
− odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),
− odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie
umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas
potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
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c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych
pisemnie przez obie strony.
24.3.2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp.
24.3.2.1. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia
Prawa Budowlanego,
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2)
ustawy Pzp.
d) konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.
24.3.2.2.

Zmiana wynagrodzenia brutto:
a) za wykonanie Części II przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia zakresu
rzeczowego (roboty zaniechane),
b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy
Pzp.
c) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.

24.3.4. W zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych,
które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
24.3.5. W zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca, podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została
zawarta niniejsza umowa.
24.3.6. Szczegółowe zasady dokonania istotnych zmian postanowień umowy zostały zawarte w § 22
Załącznika Nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Program Funkcjonalno – Użytkowy;
Formularz oferty;
Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu;
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia;
Projekt umowy;
Harmonogram rzeczowo – finansowy;
Wzór tablicy PROW;
Oświadczenie o grupie kapitałowej;
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób;
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;
Opinia geotechniczna;
Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
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