SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
na realizację zadania pn.:

„Dostawa kostki brukowej oraz budowa chodnika”

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
NIP 926-10-00-601
tel.: 0-68/ 41 09 700
fax.: 0-68/ 383 51 22
e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

Zatwierdzam:
Z up. Burmistrza
Grzegorz Garczyński
Zastępca Burmistrza

Krosno Odrzańskie, dnia 14.07.2017 r.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 4109700, fax. 68 3835122
e-mail: sekretariat@krosnoodrzańskie.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:30
Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
Nr referencyjny Zamawiającego: IR.271.1.8.2017.RS
zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą:

„Dostawa kostki brukowej oraz budowa chodnika”
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji
„ustawą Pzp”.
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp (poniżej 5 225 000 euro).
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi zakup prefabrykatów betonowych dla pięciu wiosek położonych na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie. W ramach zamówienia wchodzi zakup i dostawa kostki brukowej pod budowę
chodników w m. Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Bielów, Sarbia, Wężyska oraz budowa
chodnika z materiałów własnych w miejscowości Czarnowo. Zamawiający nie posiada dokumentacji
projektowej na budowę chodnika. Zadanie jest realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” i posiada
ograniczenie finansowe na jego wykonanie.
Zamówienie zostało podzielone na części:
CZĘŚĆ 1 – Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w m. Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy
Raduszec, Bielów, Sarbia.
CZĘŚĆ 2 – Budowa chodników w m. Wężyska i Czarnowo poprzez zakup kostki.
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4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
PUBLICZNYCH CPV:
−
−
−
−

ZAMÓWIENIA

WG

WSPÓLNEGO

SŁOWNIKA

ZAMÓWIEŃ

45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
44113100-6- Materiały chodnikowe

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.
Na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia dla Części
II, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia
opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w pkt. 1) co najmniej
na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.
3) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w pkt. 1).
6. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne niżej wymienione części:
CZĘŚĆ 1 – Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w m. Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy
Raduszec, Bielów, Sarbia.
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kostki betonowej, obrzeży betonowych chodnikowych,
krawężników betonowych na paletach transportowych wraz z ich transportem i rozładunkiem
w następujących miejscach i ilościach:
1.1. m. Osiecznica: obejmuje następujący asortyment:
− Kosta Holland gr. 6 cm szara 1070,00 m2,
1.2. m. Stary Raduszec: obejmuje następujący asortyment:
− Kostka Holland szara gr. 8 cm - 246,00 m2,
− krawężnik drogowy betonowy 15x30 – 208,00 m
− krawężnik betonowy najazdowy 15x22 – 22,00 m,
− obrzeża betonowe 30x8x100 – 235,00 m.
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1.3. m. Nowy Raduszec: obejmuje następujący asortyment:
− obrzeża betonowe 6x25x100 – 400,00 m,
− kostka Holland gr. 8 cm szara – 180,00 m2
1.4. m. Bielów: obejmuje następujący asortyment:
− Kostka Holland gr. 8 cm szara – 132 m2
− Kostka Holland gr 8 cm czerwona - 5 m2 ,
− krawężnik drogowy betonowy15x30 – 100,00 m,
− krawężnik betonowy najazdowy 15x22 – 10,00 m,
− obrzeże betonowe 8x30 – 114,00 m.
1.5. m. Sarbia: obejmuje następujący asortyment:
− Kostka Holland szara gr. 8 cm - 300,00 m2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń,
posiadające atesty i certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm,
posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich
norm.
CZĘŚĆ 2 – Budowa chodników w m. Wężyska i Czarnowo poprzez zakup kostki.
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac i dostaw:
1.1. Wykonanie chodnika w m. Czarnowo:
− ułożenie krawężnika 15x22 na ławie betonowej -138,3 m,
− ułożenie obrzeża batonowego 8x30 – 634 m,
− wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki Holland gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
łamanego gr. 15 cm -125,83 m2,
− wykonanie nawierzchni chodnika z kostki Hooland gr. 8 cm,
− cały chodnik należy ułożyć na podsypce cementowo –piaskowej – gr. 10 cm.
− wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego realizowanych robót,
− zabezpieczenie i oznakowanie terenu pod względem BHP.
1.2. Dostawę materiałów do m. Wężyska w nw. zakresie:
−
−
−
−

180 m krawężnika betonowego 15x22,
kostka Holland gr. 8 cm czerwona 147 m2,
kostka Holland gr. 8 cm 467 m2,
obrzeże betonowe 30x8x100 759 m.

2. W trakcie realizacji umowy należy dostarczyć wyroby fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad
i uszkodzeń, posiadające atesty i certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli
są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność
z postanowieniami odpowiednich norm.
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3. Materiały na chodnik w miejscowości „Czarnowo” tj. kostka betonowa, krawężnik oraz obrzeża
stanowią materiał własny Inwestora do wbudowania przez Wykonawcę.
4. Palety zwracane będą Wykonawcy przy następnej dostawie, a ich cena nie wchodzi w koszt
wyrobów.
5. Zamawiający nie przewiduje kaucji za palety transportowe.
6. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości
Czarnowo.
7. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG
LUB ROBÓT BUDOWLAYCH
− Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
8. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
− Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10. USTALENIA DOTYCZĄCE POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONACOM.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna,
iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału
podwykonawcy.
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera projekt umowy.
11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
− Zamawaiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie do dnia 8 września 2017 roku.
12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie określa warunków
udziału w postępowaniu, dotyczące aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega,
że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień, publicznych, zgodnie z którym
zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20
ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z
powyższymi
postanowieniami.

6.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji.

7.

Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 12.3. SIWZ
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
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13. OŚWIADCZENIA I DOKUMETY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
W POSTĘPOWNIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU

1) Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 12.3
SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do
SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym
mowa w pkt 13.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 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
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ.
4) Wykonawca składający ofertę na realizację II Części zamówienia (dostawy i roboty
budowalne) 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). Wykonawca dla udokumentowania okoliczności o których
mowa w ust.18 zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania
umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę wraz z
ich wykazem. Na realizację I Części zamówienia (dostawy), Wykonawca nie ma obowiązku
składania w/w oświadczenia.
5) Wykonawca w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
− W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Obowiązek ten w pełni obciąża wykonawcę.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura
wynikająca z art. 24aa ustawy (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.
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14. OŚWIADCZENIA I DOKUMETY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
W POSTĘPOWNIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU

1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
− Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
Nr 2 do SIWZ
2) Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku
do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia 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.
2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3-4, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - brak podstaw do wykluczenia (składane na wezwanie
Zamawiającego z zastrzeżeniem ppkt 2).
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia:
− 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp),
Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1).
2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
− W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest
zobowiązany 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 (załącznik Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
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do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy zagraniczni.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 1), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) 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 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt 3) lit. a) stosuje się
odpowiednio.
4. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania
− Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy
pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zobowiązani są załączyć
do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Dostępność dokumentów.
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ppkt 1), 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.
6. Forma dokumentów:
1) oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, składane są w oryginale;
2) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii
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poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie 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.
Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw. W zakresie formy
uzupełnianych dokumentów, postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
15. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 4109700, fax. 68 383 5122
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
e-mail: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl , przetargi@krosnoodrzanskie.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:30
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Ryszard Słupski, Waldemar
Pelec.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
− pytania dotyczące treści SIWZ,
− wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,
− wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,
− wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
− informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,
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− informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
− wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy,
− zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
− zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
− zawiadomienie o terminie podpisania umowy,
− zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
− zawiadomienie wykonawców o wniesieniu odwołania,
− informacja wykonawcy o przystąpieniu do podstępowania odwoławczego.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub emaila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim.
16. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia
na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/284/status/rodzaj/wz
p/zwr/
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej zamawiającego. Każda
wprowadzona zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
− Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

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 niż 60 dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania 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.
Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie
odrzucona.

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć oferty na obie części zamówienie lub na wybraną część zamówienia.
Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1A
oraz 1B do SIWZ.
Do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 12.3 SIWZ w
zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do
SIWZ.
b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

4.

Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy
wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.

6.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na
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podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7.

W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za
zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz
podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:
1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na
każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, lub
2) kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę "za zgodność
z oryginałem od strony 1 do strony ..." wraz z datą i czytelnymi podpisami osób
uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

8.

W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można
dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

9.

Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

10. Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom.
11. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być
w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą
okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany
przez wykonawcę.
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć
na „Formularzu ofertowym”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii
związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego
uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego
do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Dane Wykonawcy:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie zadania pn.:
„DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA”
CZĘŚĆ 1/CZĘŚĆ 2

Nie otwierać przed :…………………………..
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z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak aby można było
odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie wraz z oznaczeniem części zadania
na które złożono ofertę.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące
treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć
napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w
ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
14. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem
oferty.
Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument
dotyczy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii.
18. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
19. Wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1A/B do SIWZ, jak również inne
dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
20. W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający
ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
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20. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1) Miejsce oraz termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzański (BOI – Biuro Obsługi Interesanta) - Budynek „A” Urzędu Miasta.
b) termin składania ofert upływa dnia 25 lipca 2017r. o godz. 1000 czasu lokalnego.
2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2017r. o godz. 1030 czasu lokalnego
w siedzibie Zamawiającego – ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzański, Budynek „A”
Urzędu Miasta - (Sala Tysiąclecia)
3) Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4) Po otwarciu koperty zamawiający ogłasza nazwę i adresy firmy, której oferta jest otwierana,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu rękojmi i gwarancji oraz
warunków płatności zawartych w ofertach.
21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
a) Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do
SIWZ formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 A/B).
b) Cena oferty, to cena ryczałtowa, która nie podlega zmianie w czasie trwania umowy,
a którą należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego oraz istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określonych w
załącznikach Nr 3 A/B do SIWZ. W cenie należy uwzględnić ewentualne upusty i
rabaty.
c) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko wykonawcy i jego odpowiedzialność za
prawidłowe oszacowanie ilości dostaw i robót budowlanych koniecznych do wykonania
kompletnego przedmiotu umowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia
ryczałtowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w przepisie art.
632 k.c.
d) W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty. Prawidłowe określenie stawki podatku VAT
należy do obowiązków wykonawcy.
e) Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f) Jeżeli

wykonawca

złoży

ofertę,

której

wybór

prowadziłby

do

powstania
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u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami – w takim przypadku Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego w formie pisemnej, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów
oceny ofert:
a) Cena oferty
- 60 % (max. 60 pkt.)
b) Okres gwarancji jakości - 40 % (max. 40 pkt.)
Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:
1) Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:
Cmin
P(Co) =  x 100 x 60 %
Co
gdzie :
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co
- cena ocenianej oferty,
P(Co) - liczba punktów za kryterium ceny.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona
do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.
2) Ocena kryterium „okres gwarancji jakości” - będzie przeprowadzana na podstawie długości
terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, (przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji
wymagany przez Zamawiającego wynosi 1 rok (12 miesięcy) od daty podpisania Protokołu
odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 3 lat (36 miesięcy) od daty
podpisania Protokołu odbioru końcowego) i obliczona na podstawie następującego wzoru
matematycznego:
OGBO
G =  100 x 40 %
NZOG
gdzie :
− G
- liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości
− OGBO - okres gwarancji badanej oferty,
− NZOG - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
str. 16

− W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie
wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.
− brak oświadczenia (niewypełnione pole w formularzu ofertowym) lub krótszy okres
gwarancji (tj. poniżej 12 miesięcy) - oferta zostanie odrzucona, jako nie spełniająca
wymagań SIWZ.
− dłuższy okres gwarancji niż 36 m-cy zostanie potraktowany przy obliczeniach jako
najdłuższy wymagany termin gwarancji tj. 36 m-cy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = P(Co) + G
Gdzie:
− P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
− P(Co) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
− G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
2. Oceny i badania ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:
− dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy
każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki
wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
− dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą
okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:
a) udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,
b) przedłożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy cena oferty
wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 1 ustawy
Pzp),
c) złożenia (uzupełnienia), zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dokumentów, oświadczeń,
pełnomocnictw.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego,
która stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3A oraz
3B do SIWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę,
zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających
ofertę wspólną.
4. W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa
w pkt. 22 pkt.3 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy.
5. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
− Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
25. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Zamawiający przewiduje, że na każdą część zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa.
2. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących
okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
1) o charakterze niezależnym od stron,
2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
4) której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
str. 18

promieniowanie lub skażenia;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy.
e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy,
w szczególności terminu realizacji zamówienia.

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. 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. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. 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. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
a)
b)
c)
d)
e)

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

4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
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certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
9. 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 zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie. 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.
10. Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone
są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 A
Załącznik nr 3 B
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Formularz oferty – część I
Formularz oferty – część II
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Projekt umowy – dostawy;
Projekt umowy - dostawy oraz roboty budowlane;
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Lokalizacja budowy chodnika w m. Czarnowo;
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