Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 2)

UWAGA!
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą SIWZ. Stanowi ona najistotniejszy dokument
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą żądać wyjaśnienia jej treści
oraz wnosić środki ochrony prawnej w stosunku do jej postanowień. Środki te służą ochronie praw
Wykonawcy, jak też najlepszemu przygotowaniu zamówienia do realizacji.
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów
Kierownik Zamawiającego: Agnieszka Stelmasik
NIP: 973-06-44-683
Tel.: +68 / 385 95 00
Fax: +68 / 385 95 07
E-mail: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl oraz a.piotrowska@bip.pzzd.zgo.pl
Strona www: http://bip.wrota.lubuskie/pzzd_gorzykowo/

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej
wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.)
2.3.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 poz. 1126).
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2477).
W sprawach nieuregulowanych ustawą do czynności podejmowanych przez Zamawiającego
i Wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2.2.
2.3.

2.4.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo
(etap 2) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1198F
w m. Górzykowo poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 1,2m x 0,8m (2 rzędy)
z wypełnieniem o szer. 0,8m płytami betonowymi ażurowymi o wym. 0,4 x 0,6m oraz
wykorytowaniem i obsypaniem poboczy materiałem kamiennym na szer. 0,5m z każdej strony.
Zakres robót obejmuje łącznie dwa odcinki o długości ok.550 mb.
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne
muszą być wykonane w sposób zgodny z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
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w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych, innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu
jakiemu mają służyć.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018
poz. 1202).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.2. W celu realizacji zadania wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r (Dz. U.
Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz uzgodnić go
z właściwymi organami.
3.3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą Uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww.
osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt
i własnym staraniem.
3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108) osób wykonujących nw. czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia:
1) robót przygotowawczych,
2) robót wykończeniowych,
o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje
określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
3.5. Zamawiający informuje, że:
 nie przewiduje udzielania zaliczek,
 nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 nie zamierza zawierać umowy ramowej,
 nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej,
 nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
 nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy
w walutach obcych,
 nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.9. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma procedura odwrócona,
o której mowa w art. 24 aa Ustawy Pzp, w związku z powyższym 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.
4.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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5.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.10.2019 r.
( termin ostateczny) zgodnie z pkt 14.2 SIWZ
5.2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 2 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty
końcowego odbioru robót.
6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2.3. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej jednego zadania w zakresie przebudowy / budowy /
rozbudowy drogi (lub ulicy) kategorii gminnej, powiatowej, wojewódzkiej klasy min. L, Z
o długości min. 100 mb - potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
6.2.4. zdolności zawodowej (w zakresie personelu):
Zamawiający żąda, aby Wykonawca skierował do pełnienia funkcji Kierownika Robót przy
realizacji przedmiotu zamówienia – min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym
do realizacji zamówienia.
Osoba wymieniona w pkt 6.2.4. musi posiadać doświadczenie przy realizacji
min. 1 zadania obejmującego przebudowę / budowę / rozbudowę dróg / ulic od rozpoczęcia
robót do zakończenia funkcji na stanowisku. Jako zakończenie funkcji należy rozumieć
zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej
funkcji.
Uwaga:
1. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
2. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę,
pod warunkiem że osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. zakresie uprawnień
budowlanych.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7
SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu na dzień składania oświadczeń lub dokumentów.
Podstawy wykluczenia:
6.4.1. Podstawy wykluczenia zostały określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2.

6.3.

6.4.
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6.4.2. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5
ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:
6.4.2.1. 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 2017, poz. 1508) 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 (t. j. Dz.U. z 2017, poz.
2344);
6.4.2.2.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 ustawy 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.
6.4.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 6.4.2. SIWZ, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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.
6.4.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 6.4.4 SIWZ.
6.4.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU:

7.1.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
7.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ.
7.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania – sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ.
7.1.3. Formularz cenowy – sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ.
7.1.4. Kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe kierownika Budowy” – sporządzony
wg załącznika nr 6 do SIWZ.
7.1.5. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku korzystania z zasobów
innego podmiotu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z pkt 7.6 SIWZ zobowiązanie powinno być złożone
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w formie pisemnej w oryginale. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10
do SIWZ.
7.1.6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie
poświadczona kopia) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 570), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
7.1.7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7.1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy
Pzp (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących
dokumentów i oświadczeń:
7.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty - sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ.
7.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzone wg załącznika nr 9 do SIWZ.
7.3.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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.
7.3.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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.
7.3.5. Odpis 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 ustawy Pzp.
7.4. Forma dokumentów
7.4.1. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert.
7.4.2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.4.3. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7.4.4. 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.
7.4.5.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.4.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.4.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
7.5. Wykonawcy zagraniczni
7.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.5.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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,
7.5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.5.2. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tego terminu, a dokument, o których mowa w 7.5.1.2. - nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.5.1. 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
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zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt
7.5.2. stosuje się odpowiednio.
7.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.6. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.
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.
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 (przykładowy wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów powinno być złożone
w formie pisemnej w oryginale (nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem). Treść zobowiązania podmiotu trzeciego lub innego podmiotu
potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów powinna określać:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalająca na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy
Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane – podmioty te
zobowiązane są wziąć udział w realizacji zamówienia.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
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 informację o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w punktach 7.3.3 - 7.3.5. SIWZ.
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7.7.

Wspólnie ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp)
7.7.1. Wykonawcy mogą się wspólnie ubiegać o zamówienie.
7.7.2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów)
wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna
oferta.
7.7.3. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej
pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania.
7.7.4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane
w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, centralna ewidencja
i informacja o działalności gospodarczej).
7.7.5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7.7.6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym. W toku postępowania, zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.4.2. SIWZ, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ.
7.7.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1.1 oraz 7.1.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
7.7.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty, o którym mowa w pkt 7.3.3 – 7.3.5 SIWZ składa każdy z nich.
7.7.10.Dodatkowo w przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenie, o którym mowa
w pkt. 7.3.3. SIWZ - wystawione na spółkę cywilną. Ponadto zawiadamiamy, że dokument
o którym mowa w pkt 7.3.4. SIWZ musi być złożony w następujący sposób:
 na każdego ze wspólników spółki cywilnej – jeśli wspólnicy sami odprowadzają swoje
składki i nie zatrudniają pracowników;
 na każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną (dopuszczalne jest zaświadczenie,
w którym wymienieni są z imienia i nazwiska wspólnicy oraz spółka z nazwy) – jeśli
wspólnicy sami odprowadzają swoje składki, ale jednocześnie zatrudniają pracowników;
 na spółkę cywilną – jeśli zarówno wspólnicy jak i potencjalni pracownicy są zatrudnieni
w spółce.
7.7.11.Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum) lub osobę której
dokumenty dotyczą (w przypadku spółki cywilnej).
7.7.12.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (załącznik nr 7 do SIWZ).
7.7.13.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
7.7.14.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy żąda przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców określającą, co najmniej:
7.7.14.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
7.7.14.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
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7.7.14.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
7.7.15.Wykonawcom zwraca się uwagę na treść art. 141 ustawy Pzp, który ustanawia solidarną
odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie zamówienia.
7.8. Podwykonawstwo
7.8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
7.8.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
7.8.4. W przypadku zamiaru powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zawartym
w załączniku nr 4 do SIWZ.
7.8.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – na czas
(data) wnioskowania o zmianę/rezygnację.
7.8.6. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do
zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego
podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.
7.8.7. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest
obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej
zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
7.8.8. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,
c) termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy,
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,
e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,
f) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie
zamówienia.
7.8.9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmiany:
1) niespełniającej wymogów określonych w niniejszej SIWZ
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7.8.8 lit e).
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni roboczych
od przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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7.8.10.Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza w formie pisemnej
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub do jej zmiany w przypadku gdy umowa ta:
1) nie spełnia wymogów określonych w niniejszej SIWZ
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7.8.8 lit e).
7.8.11.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
o której mowa w pkt 7.8.8 lub do jej zmiany w terminie 14 dni roboczych, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
7.8.12.Fakt zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w 7.8.9. i 7.8.10 przez Zamawiającego, nie jest
podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
7.8.13.Zapisy, o których mowa w punktach 7.8.7. oraz 7.8.9. – 7.8.11. stosuje się odpowiednio do
zmian umowy o podwykonawstwo.
7.8.14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego lecz nie większej niż 50.000 zł.
7.8.15.W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.
7.8.16.Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie
z zapisami art.143c ustawy Pzp.
7.9. Uzupełnienie dokumentów
7.9.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.ustawy
Pzp.
7.9.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 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 nie
złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.9.3. 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 i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.9.4. Zgodnie z pkt 26 ust 2f ustawy Pzp 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.9.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

8.1. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, a także zmiany lub wycofania oferty.
8.3. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie (Górzykowo 1, 66-100 Sulechów), faksem (68 3859507) lub
elektronicznie (sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl lub a.piotrowska@bip.pzzd.zgo.pl).
8.4. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.5. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub maila
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania
(zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu nadania maila).
8.6. W przypadku błędnie podanego numeru telefonu, faxu lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych
z postępowaniem.
8.7. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy
Pzp.
8.8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
8.8.1. W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1 Agnieszka Piotrowska
8.8.2. W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1 Jarosław Judziński
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00–15:00.
UWAGA!
Kontaktowanie się z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej zgodnie z zasadą
określoną w art. 9 ustawy Pzp.
9.

WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

11.1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
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11.3. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017,
poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według wymagań wynikających z ustawy Pzp i niniejszej specyfikacji.
11.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
do niniejszej SIWZ.
11.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
11.8. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca jest jednak bezwzględnie
zobowiązany podpisać ofertę co najmniej na jej ostatniej stronie poprzez złożenie pełnego podpisu
albo opatrzenie jej pieczęcią imienną i podpisania. Pozostałe strony mogą być parafowane.
11.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11.10.Na ofertę składa się formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ), formularz cenowy (załącznik nr
5 do SIWZ), kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe kierownika Budowy” (załącznik nr
6 do SIWZ) oraz Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1. i 7.1.2 SIWZ. W przypadku
polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca dołącza
również pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
11.11.Informacja o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.
11.11.1.Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się
w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez „tajemnicę
przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich w poufności.
11.11.2.Zastrzeżenie powinno być dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach
opisanych jako „CZĘŚĆ JAWNA OFERTY” i jako „CZĘŚĆ TAJNA OFERTY - NIE
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI”.
11.11.3.Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
11.12.Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F
w m. Górzykowo (etap 2) - NIE OTWIERAĆ przed 10.06.2019r. godz. 10:15”.
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.13.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z zawartym powyżej opisem ponosi wyłącznie
Wykonawca (np. brak adnotacji określającej, jakiego postępowania dotyczy oferta, może
skutkować jej niezamierzonym otwarciem).
11.14.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
11.15.Zmiany w ofercie, wycofanie i zwrot oferty
11.15.1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed wyznaczonym terminem składania ofert.
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11.15.2.Zmiana oferty następuje poprzez wniesienie uzupełnienia oferty w formie tożsamej
z wniesieniem oferty z tym, że na kopercie zewnętrznej powinien być umieszczony napis:
„ZMIANA”. Dalsze zmiany oferty muszą być numerowane kolejnymi numerami.
11.15.3.W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca
winien dokumenty te złożyć.
11.15.4.Koperty oznaczone napisem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu kopert
zawierających oferty pierwotne Wykonawcy dokonującego zmiany i po zweryfikowaniu
skuteczności prawnej dokonanych zmian, zostaną one dołączone do oferty.
11.15.5.Wycofanie oferty następuje poprzez wniesienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy
o wycofaniu oferty wraz z załączonymi dokumentami wskazującymi na uprawnienie do
reprezentowania Wykonawcy, w formie określonej w SIWZ z tym, że na kopercie
powinien być umieszczony napis: „WYCOFANIE”.
12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 10.06.2019 r. do godz.
10:00.
102.2.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
12.3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian w treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
12.5. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu
przesłano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12.7. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
12.8. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.06.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego.
12.9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.10.Informacje, o których mowa w punktach 12.6 i 12.9 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12.11.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
13.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie załącznika
nr 5 do SIWZ pod nazwą Formularz cenowy.
13.2. Wykonawca określa cenę wykonania całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3
niniejszej SIWZ poprzez wskazanie jej w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Cena
określona w ofercie Wykonawcy musi obejmować wszystkie roboty wynikające z dokumentacji
przetargowej, wymagania zapisanych w SIWZ oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13.3. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1830) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym, zastrzeżeniem pkt 13.4. SIWZ.
W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
13.5.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne za
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich pozycji formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz
formularza cenowego (załącznik nr 5 do SIWZ) według zasad określonych w sposobie
wypełnienia tych formularzy. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje
odrzucenie oferty.
13.5.2. Do wynagrodzenia określonego w pkt 13.5.1 stosuje się zasady przewidziane
w postanowieniach art. 632 par. 1 kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł
przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac.
13.5.3. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu
„cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Ewentualny upust cen musi
być uwzględniony w oferowanych cenach.
13.5.4. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1221).
13.5.5. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy
i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
13.5.6. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za
wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
13.5.7. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich. Cenę należy podać w sposób
jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np.
120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć
symbolu (np. 120,-).
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
13.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 847);
13.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
13.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
13.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
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13.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
13.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, zgodnie z pkt. 13.6. SIWZ.
13.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
13.9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.10.Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będzie skutkować odrzuceniem oferty.
14.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT:

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty w poszczególnych
kryteriach:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1

Cena (koszt)

60 %

2

Termin realizacji zamówienia

20 %

3

Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy

20 %

14.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
kryterium:
1

Wzór:
Cena (koszt) – waga 60%
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym
kryterium to 60,00 pkt.

2

Termin realizacji zamówienia – waga 20%
Liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:
Termin realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia
wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:
1) za termin realizacji wynoszący do 18.10.2019 r. – 0 pkt;
2) za termin realizacji wynoszący do 04.10.2019 r. – 10 pkt;
3) za termin realizacji wynoszący do 20.09.2019 r. – 20 pkt;
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(Jeśli Wykonawca nie określi terminu realizacji zamówienia to Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca wykona je do 18.10.2019 r. i otrzyma w tym kryterium 0 pkt).

2

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym
kryterium to 20,00 pkt.
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – waga 20%
Kryterium Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy będzie
rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty oraz złożonego przez Wykonawcę załącznika nr 6
do SIWZ „Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy”.
Warunkiem uzyskania punktów w ramach tego kryterium jest aby
Wykonawca wskazał do pełnienia funkcji Kierownika Budowy osobę
posiadającą większe doświadczenie zawodowe, niż wymagane
w warunkach udziału w postepowaniu opisane w pkt 6.2.4 SIWZ
zdolność zawodowa w zakresie personelu.
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
Kierownik Budowy branża drogowa (max 20 pkt)
1) doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu 1 zadania
– 0 pkt
2) doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu 2 zadań
– 10 pkt
3) doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu 3 i więcej zadań
– 20 pkt
(Jeśli Wykonawca nie określi w Formularzu Oferty doświadczenia osób skierowanych do
pełnienia funkcji Kierownika Budowy i równocześnie nie załączy lub nie wypełni
załącznika nr 6 do SIWZ, to Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 pkt).
Postępowanie opisane powyżej będzie miało zastosowanie również w przypadku
powstania rozbieżności w ilości zadeklarowanych zadań pomiędzy deklaracją złożoną
w pkt. 5 Formularza Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) a wykazem złożonym na załączniku
nr 6 do SIWZ).

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym
kryterium to 20,00 pkt.
14.3. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans podanych
wyżej kryteriów, z zachowaniem pkt 14.4. SIWZ.
14.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
14.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez
zamawiającego.
14.6. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSTĄPIENIA OMYŁEK W OFERCIE:

Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87. ust. 2 ustawy Pzp.
16.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

16.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy
Pzp.
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16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.

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

17.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
17.1.1. który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
17.1.2. który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
17.1.3. którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz
w niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu
o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
17.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
17.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
17.2.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
17.2.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
17.2.4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
17.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 17.2.1. oraz 17.2.4. SIWZ, na stronie
internetowej http://bip.wrota.lubuskie/pzzd_gorzykowo (w zakładce Zamówienia publiczne).
17.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
17.6. Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania
umowy.
17.7. Nie podpisanie w wyznaczonym terminie umowy przez Wykonawcę oznacza uchylenie się od
zawarcia umowy.
17.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
18.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 2)

19.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich
zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

20.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

20.1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
21.

ROZLICZANIE W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
22.

INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
23.

INFORMACJE DODATKOWE:

23.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ½ wynagrodzenia brutto
określonego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz jest
zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC.
23.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne,
przedstawił Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie uprawnień i zaświadczeń osób
biorących udział w realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 6.2.4. SIWZ.
23.3. Zamawiający wymaga, aby realizowana robota budowlana posiadała dokumentację
fotograficzną obejmującą stan przed modernizacją w trakcie oraz po jej zakończeniu.
23.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne,
przedstawiał Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że materiały wykorzystane przy realizacji robót
budowlanych odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty,
certyfikaty).
23.5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację
przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga
przedstawienia projektu umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.
24.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24.1. Zasady udostępniania dokumentów:
24.1.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
24.1.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
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24.1.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
24.1.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
24.1.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
24.1.6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie
przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
24.2. Niniejszą SIWZ oraz ewentualne wyjaśnienia do niej lub zmiany, a także wyniki postępowania
udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
25.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ:

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1

Opis przedmiotu zamówienia

2

Formularz oferty

3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5

Formularz cenowy

6

Kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe kierownika Budowy”

7

Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

8

Wykaz wykonanych robót budowlanych

9

Wykaz osób i podmiotów wykonujących zadanie

10

Zobowiązanie do oddania zasobów

11

Wzór umowy
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