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INSTRUKCJADLA WYKONAWCOW 

I. 	 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJJ\CY 

Gmina Wisniewo 
06-521 Wisniewo 
NIP 569-175-36-72 
tel. 23 655 70 24, faks 23 655 72 27 
e-mail ugwisniewo@ugwisniewo.pl 
strona intemetowa http://wisniewo.bipgmina.pl 
godziny urzydowania: 7.00 - 15.00 

II. 	 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

1. 	 Postypowanie prowadzone bydzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 liSt. 
1 w zw. z art. 39, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowieil 
Publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) - zwana dalej "ustawa Pzp", aktow wykonawczych 
do ustawy Pzp - Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac Zamawiajqcy od 
wykonawcy w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia - zwanq dalej "SIWZ". 

2. 	 Do udzielenia przedmiotu zamowienia publicznego stosuje siy przepisy dotyczqce robot 
budowlanych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. 	 Nazwa zamowienia: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Kosiny nr ew. 28112 i 
Zurominek nr ew. 631, 658/1, 659/1. 

Zakres robot okreslaj~ - Przedmiary robot - zal~czniki do SIWZ 

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowf( 

CPV 45233320-8 - Fundamentowanie drog 

CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni drog 

CPV 45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych 


2. 	 Opis przedmiotu zamowienia: 
Zamowienie dotyczy rodzaju robot - branza drogowa: 

• 	 przygotowanie terenu pod budowy , 
• 	 fundamentowanie drog, 
• 	 roboty w zakresie nawierzchni drog, 
• 	 instalowanie znakow drogowych 

Szczegolowy zakres i warunki wykonania robot okresla Szczegolowa Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru oraz przedmiar robot bydqcy integralnq czysciq dokumentacji projektowej. 
3. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkow ruchu drogowego 

kolowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objytych umOWq 

4. 	 Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pelnq odpowiedzialnosc za 
wszelkie szkody wyrzqdzone w zwiqzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem 
pojazdow mechanicznych. 
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5. 	 Wykonawca jest zobowi~zany do sporz~dzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wykonanych robot. 

6. 	 Zamawiaj~cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwosc w pierwszej 
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nast-rpnie zbada czy wykonawca, ktorego oferta 
zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki 
udzialu w post-rpowaniu. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

1. 	 Zamawiajq.cy wymaga, aby przedmiot zam6wienia zostal zrealizowany w calosci do czasu 
okreslonego w zlozonej ofercie (najpozniej do 30.11.2019 r.) od dnia podpisania umowy. 

2. 	 Terminem wykonania przedmiotu zam6wienia jest dzien w kt6rym Wykonawca zglosi 
Zamawiajq.cemu zakonczenie rob6t. 

V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

o udzielenie zam6wienia mogq. ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy: 

a) 	 spelniajq. warunki udzialu w postypowaniu, 0 ile zostaly one okreslone przez 
Zamawiajq.cego w ogloszeniu 0 zam6wieniu; 

b) 	 nie podlegajq. wykluczeniu. 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq. ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq. warunki udzialu 
w postypowaniu dotyczq.ce: 

1.1. 	Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 
o He wynika to z odr-rbnych przepisow: 

Zamawiajq.cy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lnych wymagan. 

1.2. 	Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 


Zamawiajq.cy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lnych wymagan. 


1.3. 	 Zdolnosci technicznej lub zawodowej: 

1.3.1. W zakresie zdolnosci technicznej Wykonawca winien dysponowac sprzytem 

i srodkami transportu wymienionymi ponizej: 

sprzyt do mechanicznego rozkladania mieszanki bitumicznej - jedna 
1 	 ukladarka mas bitumicznych wyposazona w sterownik elektroniczny 1 szt. 

oraz desky wibracyjnq.lub sprzf(t rownowatny 
skrapiarka lepiszcza wyposazona w urzq.dzenie pomiarowe oraz 
mechanizmy regulacyjne, kt6re zapewniajq. r6wnomieme rozlozenie 

1 szt. 2 
lepiszcza w kierunku podluznym i poprzecznym lub sprzf(t 
rownowatny 

3 szczotka mechaniczna lub inne urzqdzenie czyszczqce 1 szt. 
4 walec stalowy samojezdny lub sprzf(t rownowatny 1 szt. 
5 walec ogumiony lub sprzf(t rownowatny 1 szt. 
6 koparka lub sprzf(t rownowatny 1 szt. 
7 samoch6d wywrotka lub sprzf(t rownowatny 1 szt. 

samoch6d samowyladowczy z przykryciem brezentowym lub
8 	 1 szt. 

termosem, lub sprzf(t rownowatny 
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1.3.2. W zakresie zdolnosci zawodowej: 

a) Doswiadczenie zawodowe - wykonanie w okresie ostatnich 5 tat przed uplywem 
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym 
okresie, co najmniej jednego zamowienia obejmuj~cego swoim zakresem budowy, 
przebudowy lub remont drogi w technologii porownywalnej tj. z mieszanki mineralno 
- bitumicznej 0 wartosci robot nie mniejszej niZ 150 000,00 zl. brutto. 

b) Kwalifikacje zawodowe osob skierowanych przez Wykonawcy do realizacji 
zarnowienia: 

• 	 Kierownik budowy - jedna osoba posiadaj~ca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub inne 
uprawnienia umozliwiaj~ce wykonywanie tych samych czynnosci, do 
wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj~ uprawnienia 
budowlane w tej specjalnosci. 

W przypadku skladania oferty przez Ujlkonawcow ubiegajqcych sif wspolnie 
o udzielenie zamowienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.3. mogq bye spelnione 
lqcznie przez skladajqcych wspolnq ofertf. 

Dysponowanie zasobami innych podmiotow na zasadach okrdlonych wart. 22a
22d ustawy Pzp. 

2. 	 Zamawiaj~cy moze, na kazdym etapie postypowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy winne przedsiywziycia gospodarcze Wykonawcy moze miec negatywny 
wplyw na realizacjy zamowienia. 

3. 	 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postypowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego cZysci, polegac na 
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru 
prawnego l~cz~cych go z nim stosunkow prawnych. 

3.1. 	 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow, musi udowodnic 
Zamawiaj~cemu, ze realizuj~c zamowienie, bydzie dysponowal niezbydnymi 
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajC}c zobowiC}zanie tych 
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbydnych zasobow na potrzeby realizacji 
zamowienia. 

3.2. 	 Zamawiaj~cy oceni, czy udostypniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci 
techniczne lub zawodowe, pozwalaj~ na wykazanie przez Wykonawcy spelniania 
warunkow udzialu w postypowaniu oraz zbada, czy nie zachodz~ wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, 0 ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 ust.5 
ustawy Pzp. 

3.3. 	 W odniesieniu do warunkow dotycz~cych zdolnosci technicznej i zawodowej, 
Wykonawcy mog~ polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jdli podmioty te 
zrealizuj~ roboty, do realizacji ktorych te zdolnosci s~ wymagane. 

3.4. 	 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktorego zdolnosciach polega 
Wykonawca, nie potwierdzaj~ spelnienia przez Wykonawcy warunkow udzialu 
w postypowaniu lub zachodz~ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, 
Zarnawiaj~cy zaz~da, aby Wykonawca w terrninie okreslonym przez Zarnawiaj~cego: 

a) zast~pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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b) zobowi':jzal siy do osobistego wykonania odpowiedniej czysci zam6wienia, jezeli 

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, 0 kt6rych mowa w pkt 1. SIWZ 

3.5. 	 W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolnosciach lub sytuacji innych 
podmiot6w na zasadach okrdlonych wart. 22a ustawy, bydzie dysponowal 
niezbtrdnymi zasobami w stopniu umozliwiajqcym nalezyte wykonanie zam6wienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek lqczqcy Wykonawctr z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dosttrP do ich zasob6w, Zamawiajqcy moze zqda6 
dokument6w, kt6re okreslajq w szczeg6lnosci: 

a) zakres dosttrpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu; 

b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawctr, przy 


wykonywaniu zam6wienia publicznego; 
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego; 
d) 	 czy podmiot, na zdolnosciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w 

udzialu w posttrpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt6rych wskazane zdolnosci dotyczq. 

3.6. 	 Zamawiaj~cy zada od Wykonawcy, ktOry polega na zdolnosciach lub sytuacji 
innych podmiotow na zasadach okreslonych wart. 22a Ustawy Pzp, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w dokument6w: 

a) zaswiadczenia wlasciwego Naczelnika Urz-rdu Skarbowego potwierdzajqcego, 
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wczesniej niz 3 
miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert alba wniosk6w 0 dopuszczenie do 
udzialu w posttrPowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca 
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych 
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych 
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

b) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen 
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego alba innego 
dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na 
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce 
przed uplywem terminu skladania ofert alba wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 
posttrPowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawarl 
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

c) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odrtrbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I 
ustawy; 

d) 	 oswiadczenia wykonawcy 0 braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
s~du lub ostatecznej decyzji administracyjnej 0 zaleganiu z uiszczaniem 
podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne alba - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument6w potwierdzajqcych 
dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiqz,!-cego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci; 

e) 	 oswiadczenia wykonawcy 0 braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania si-r 0 zamowienia publiczne; 

5 




ZP.271.5.2019 

f) oswiadczenia wykonawcy 0 braku wydania prawomocnego wyroku s~du 

skazuj~cego za wykroczenie na kant ograniczenia wolnosci lub grzywny w 
zakresie okreslonym przez zamawiaj~cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy; 

g) 	 oswiadczenia wykonawcy 0 braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej 0 naruszeniu obowi~zkow wynikaj~cych z przepisow prawa 
pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow 0 zabezpieczeniu spolecznym w 
zakresie okreslonym przez zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

h) oswiadczenia wykonawcy 0 niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, 
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

Uwaga: \\\\. dOKUI1lL'llt()\\ ( 

Kt{)fL'gO of(Tla /oslal1ie UI.I1'lllLI 

pisl1lcm () terminic i m 

Podwykonawcy 

4. 	 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie CZ'(SCI zamowlenia 
podwykonawcom skladaj~c Formularz oferty - zal~cznik nr 1 do SIWZ, zobowi~zany 
jest wypelnic pkt.7. 

4.1. 	 Wykonawca, kt6ry zamlerza powierzyc wykonanie czysci zam6wienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udzialu w postypowaniu zamieszcza informacje 0 podwykonawcach 
w oswiadczeniu - zal~cznik nr 3 do SIWZ. Pozostale zapisy dot. 
podwykonawcow znajduja sit; w XXVIII SIWZ. 

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sit; 0 udzielenie zamowienia 

5. 	 Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegac sit( 0 udzielenie zam6wienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postypowaniu 
o udzielenie zam6wienia alba reprezentowania w postypowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zam6wienia publicznego. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siy 0 zam6wienie, 
ponOSZq solidarna odpowiedzialnosc za wykonanie umowy. 

5.1. 	 W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siy 0 udzielenie zam6wienia, 
zaden z nich nie moze podlegac wykluczeniu z powodu niespelniania warunk6w, 
o kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust. 5 (w zakresie wskazanym w 
SIWZ), natomiast spelnianie warunk6w udzialu w postypowaniu winien spelniac 
Wykonawca lub Wykonawcy wsp6lnie. 

5.2. 	 W przypadku wsp6lnego ubiegania siy 0 zam6wienie przez wykonawc6w, 
oswiadczenie 0 kt6rym mowa w VI pkt. 1 i 4 SIWZ sklada kazdy z wykonawc6w 
wsp6lnie ubiegajqcych siy 0 zam6wienie. Dokumenty te potwierdzajq spelnianie 
warunk6w udzialu w postypowaniu lub kryteri6w selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka:zdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie 
warunk6w udzialu w postypowaniu lub kryteri6w selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

6. 0 udzielenie zamowienia mog~ ubiegac sift Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj~ 
,wykluczeniu. 
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6.1. 	 Z post~powania 0 udzielenie zam6wienia wyklucza si~ wykonawc~, w stosunku do 

kt6rego zachodzi kt6rakolwiek z okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 
12 - 23 ustawy Pzp. 

6.2. 	 Dodatkowo z post~powania 0 udzielenie zam6wienia wyklucza si~ wykonawc~: 

1) 	 w stosunku do ktorego otwarto likwidacj~, w zatwierdzonym przez s~d ukladzie 
w post~powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidacj~ jego maj~tku lub s~d zarz~dzillikwidacj~ jego maj~tku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978 z poin. zmianami) lub ktorego upadlosc ogloszono, z wyj~tkiem 
wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem s~du, jeieJi uklad nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacj~ maj~tku upadlego, chyba ie s~d zarz~dzillikwidacj~ 
jego maj~tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lute go 2003 r. - Prawo 
upadlosciowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z poin. zmianami); 

2) 	 ktory naruszyl obowi~zki dotycz~ce platnosci podatkow, oplat lub skladek na 
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj~cy jest w stanie wykazac za 
pomoc~ stosownych srodk6w dowodowych, z wyj~tkiem przypadku, 
o ktorym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ie wykonawca dokonal 
platnosci naleinych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi~i~ce porozumienie w 
sprawie splaty tych naleinosci. 

6.3. 	 Wykluczenie wykonawcy nast~puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, stosowanym 
odpowiednio. 

7. 	 Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy Pzp lub V pkt. 6.2. moze przedstawic dowody na to, ze podj~te przez niego srodki 
SCj. wystarczajCj.ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg61nosci udowodnic naprawienie 
szkody wyrzCj.dzonej przest~pstwem lub przest~pstwem skarbowym, zadoscuczynienie 
pieni~zne za doznanCj. krzywd~ lub naprawienie szkody, wyczerpujCj.ce wyjasnienie stanu 
faktycznego oraz wsp61prac~ z organami scigania oraz podj~cie konkretnych srodk6w 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re sCj. odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przest~pstwom lub przest~pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu 
post~powaniu wykonawcy. Regulacji, 0 kt6rej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje siy, 
jezeli wobec wykonawcy, b~dCj.cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sCj.du zakaz ubiegania siy 0 udzielenie zam6wienia oraz nie uplynCj.l okreslony w 
tym wyroku okres obowiCj.zywania tego zakazu. 

8. 	 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajCj.cy, uwzgl~dniajCj.c wag~ 

i szczeg61ne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajCj.ce dowody 
przedstawione na podstawie powyzszego pkt. 7 SIWZ. 

9. 	 ZamawiajCj.cy moze wykluczyc wykonawc~ na kazdym etapie postypowania 0 udzielenie 
zam6wienia. 

10. 	 ZamawiajCj.cy moze wykluczyc wykonawc~, kt6ry w spos6b zawiniony powaznie naruszyl 
obowiCj.zki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w szczeg61nosci, gdy wykonawca w 
wyniku zamierzonego dzialania lub razCj.cego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie 
wykonal zam6wienie, co zamawiajCj.cy jest w stanie wykazac za pomocCj. stosownych 
srodk6w dowodowych, j ezeli nie uplyn~ly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bydCj.cego 
podstawCj. wykluczenia. 
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VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJ;\CYCH 
SPELNIENIE WARUNKU UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

1. 	 Do oferty Wykonawca zobowiCj.zany jest dolCj.czyc aktualne na dzien skladania ofert 
oswiadczenie stanowiCj.ce wstypne potwierdzenie, ze Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu - wg. zalqcznika nr 3, 

b) spelnia warunki udzialu w postypowaniu - wg. zalqcznika nr 4. 


2. 	 Ocena spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu odbywac siy bydzie dwuetapowo. 

Etap I Ocena wstypna, kt6rej podany bydzie Wykonawca, kt6rego oferta zostanie 
najwyzej oceniona odbydzie siy na podstawie informacji zawartych w "Oswiadczeniu 0 

spelnianiu warunk6w udzialu" zwanego dalej Oswiadczeniem - zalqcznik nr 4 do 
SIWZ. 
Etap II Ostateczne potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu 
zostanie dokonane na podstawie dokument6w to potwierdzajCj.cych. Ocenie na tym 
etapie podlegac bydzie wylqcznie Wykonawca, kt6rego oferta zostanie uznana za 
najwyzej ocenianCj. sposr6d tych, kt6re nie zostanCj. odrzucone. 

3. 	 Ocena spelniania warunk6w nie podlegania wykluczeniu odbywac Sly bydzie 
dwuetapowo. 

Etap I Ocena ostateczna, kt6rej podany bydzie Wykonawca, kt6rego oferta zostanie 
najwyzej oceniona, odbydzie siy na podstawie informacji zawartych w "Oswiadczeniu 
o nie podleganiu wykluczeniu z postypowania" zwanego dalej Oswiadczeniem 
zalqcznik nr 3 do SIWZ. 
Etap II Ostateczne potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu 
zostanie dokonane na podstawie dokument6w to potwierdzajCj.cych. Ocenie na tym 
etapie podlegac bydzie wylCj.cznie Wykonawca, kt6rego oferta zostanie uznana za 
najwyzej ocenianCj. sposr6d tych, kt6re nie zostanCj. odrzucone. 

4. 	 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zarnieszczenia na stronie internetowej 
inforrnacji, 0 kt6rej mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zarnawiajacernu 
oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej sarnej grupy 
kapitalowej, 0 kt6rej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. - zalqcznik nr 5. Wraz ze 
zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiCj.zania z innym 
wykonawCCj. nie prowadzCj. do zak16cenia konkurencji w postypowaniu 0 udzielenie 
zam6wienia. 

Skladany dokurnent winien bye aktualny nie p6zniej niz na dzien skladania ofert. 

UWAGA! 

W przypadku gdy w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zlozono tylko 

jedna oferte, oswiadczenie 0 przynaleznosci do grupy kapitalowe; nie jest dokumentem 

niezbydnym do przeprowadzenia postypowania. 


Oswiadczenie dotyczqce gn]}lY lUl.pitalowcj skladane po zlo;l,eniu ofel'ty i dotyczy 
,jcdYllic wi<:zi z inllymi wykomnn.'ami, I"t{)I'ZY zlozyli ofcrty w tvrn posh;powaniu. 

5. 	 ZamawiajCj.cy wezwie wykonawcy, kt6rego oferta zostala oceniona najwyzej, do zlozenia 
w wyznaczonym, nie krOiszyrn niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia 
oswiadczen lub dokument6w, potwierdzajCj.cych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. 

6. 	 lezeli jest to niezbydne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postypowania 
o udzielenie zam6wienia, zamawiajCj.cy moze 	na kazdym etapie postypowania wezwac 
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wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow 
potwierdzaj,!cych, ze nie podlegaj,! wykluczeniu oraz spelniaj,! warunki udzialu 
w postypowaniu, a jezeli zachodz'! uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone 
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie S,! juz aktualne, do zlozenia aktualnych 
oswiadczen lub dokumentow. 

7. 	 Na wezwanie Zamawiaj~cego Wykonawca zobowi,!zany jest zlozyc nastepujace 
oswiadczenia lub dokumenty wymienione w punkcie 7 (poniZej): 

UWAGA! 

Nizej wymienionych dokumentow nie nalezy dol~czac do oferty. 
Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najwyzej ocenian41 
zostanie powiadomiony odrt(bnym pismem 0 terminie 
i miejscu ich dostarczenia: 

7.1. 	 W celu POTWIERDZENIA SPELNIENIA przez Wykonawcy warunkow udzialu 
w postypowaniu: 

7.1.1. 	 Wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich Slat 
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest 
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania 
i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal~czeniem dowodow 
okreslaj,!cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci 
informacji 0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, 0 ktorych mowa, s,! referencje b,!dz inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly 
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty; 

7.1.2. 	 Wykaz osob, 0 ktorych mowa w V pkt. 1.3.2. litera b) SIWZ, skierowanych przez 
Wykonawcy do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbydnych do wykonania 
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz 
informacj,! 0 podstawie do dysponowania tymi osobami. 

7.1.3. 	 Wykaz narzcrdzi, wyposazenia zakladu lub urz'!dzen technicznych, 0 ktorych mowa 
w V pkt. 1.3.1. SIWZ, dostypnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego 
wraz z informacj,! 0 podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

W przypadku skladania oferty przez Wykonawcow ubiegajqcych si~ wspolnie 0 udzielenie 
zamowienia (konsorcjum) dokumentywymienione w Vlpkt 7.1.1.,7.1.2. i 7.1.3. moze bye 
zlozony Iqcznie przez skladajqcych wspolnq ofert~. 

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zlozone przez wykonawcy dokumenty budz,! 
w'!tpliwosci zamawiaj,!cego, moze on zwrocic sit( bezposrednio do wlasciwego podmiotu, 
na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonane, a w przypadku swiadczen okresowych 
lub ci,!glych Set wykonywane, 0 dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7.2. 	 W celu POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy 
z udzialu w postt(powaniu: 

7.2.1. 	Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
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7.2.2. 	 Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzaj,!-eego, ze 

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesi,!-ce 
przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj,!-cego, ze 
wykonawca zawar! porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tyeh 
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosei 
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

7.2.3. 	 Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen 
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego alba innego dokumentu 
potwierdzaj,!-cego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia 
spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesi,!-ce przed uplywem 
terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj,!-cego, ze wykonawca zawarl 
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tyeh naleznosci wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosei uzyskal przewidziane prawem 
zwolnienie, odroezenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosei lub wstrzymanie w 
ealosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

7.2.4. 	 Oswiadczenie wykonawcy 0 niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, 
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 716) 

7.2.5. 	 Oswiadczenia wykonawcy 0 braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sqdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 0 zaleganiu z uiszezaniem podatk6w, oplat 
lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne alba - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokument6w potwierdzaj,!-cych dokonanie platnosci tych 
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi,!-z,!-cego 
porozumienia w sprawie splat tyeh naleznosci 

7.2.6. 	 Oswiadczenia wykonawcy 0 braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania si<t 0 zam6wienia publiczne 

7.2.7. 	 Oswiadczenie wykonawcy 0 przynalei:nosci albo braku przynaleznosci do tej samej 
grupy kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej 
wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty b,!-d± informacje 
potwierdzaj,!-ce, ze powi,!-zania z innym wykonawc,!- nie prowadz,!- do zakl6cenia 
konkureneji w post<tpowaniu, z zastrzei:eniem zapisow VI pkt. 4 SIWZ. 

8. 	 lezeli wykonawea rna siedzib<t lub miejsee zamieszkania poza terytorium Rzeezypospolitej 
Polskiej, zamiast dokument6w, 0 kt6ryeh mowa w: 

1) pkt. 7.2.4. - sklada informacj<t z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny r6wnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ s,!-dowy lub 
administracyjny kraju, w kt6rym wykonawea rna siedzib<t lub miejsee zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania rna osoba, kt6rej dotyezy informaeja albo dokument, w zakresie 
okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
2) pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w kt6rym wykonawea rna siedzib<t lub miejsee zamieszkania, potwierdzaj,!-ce 
odpowiednio, ze: 

a) nie zalega z oplaeaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieezenie spoleczne lub 
zdrowotne alba ze zawar! porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tyeh 
naleznosei wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroezenie lub rozlozenie na raty zaleglyeh platnosci 
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. 
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9. 	 Dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt 8 pkt. 1) i pkt. 2 litera b) powinny bye wystawione nie 

wczesniej niz 6 miesi'(cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, 
o kt6rych mowa w pkt 8 pkt. 2 litera a) powinny bye wystawione nie wczesniej ni:z 
3 miesi'(cy przed uplywem tego terminu. 

10. 	 lezeli w kraju, w kt6rym wykonawca rna siedziby lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania rna osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siy dokument6w, 0 kt6rych 
mowa w pkt 8., zastypuje siy je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby alba os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczye, zlozone przed notariuszem lub przed 
organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub 
gospodarczego wlasciwym ze wzglydu na siedziby lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9. stosuje siy. 

11. 	 W przypadku wqtpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawcy, 
zamawiajqcy moze zwr6cie siy do wlasciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym 
wykonawca rna siedziby lub miejsce zamieszkania lub miejsce zan1ieszkania rna osoba, 
kt6rej dokument dotyczy, 0 udzielenie niezbydnych informacji dotyczqcych tego 
dokumentu. 

12. 	 Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych 
okolicznosci 0 kt6rych mowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, jezeli zamawiajqcy posiada 
oswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego wykonawcy, 0 ile sq one aktualne. 

13. 	 lezeli wykonawca powoluje siy na oswiadczenia lub dokumenty, bydqce w posiadaniu 
zamawiajqcego, potwierdzajqce okolicznosci, 0 kt6rych mowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 
SIWZ, zaleca siy wskazanie w ofercie informacji dotyczqcych numeru 1 nazwy 
postypowania zamawiajqcego, w kt6rym powyzsze dokumenty zostaly zlozone. 

14. 	 Ponadto, opr6cz oswiadczen stanowiqcych wstypne potwierdzenie, ze Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postypowaniu, Wykonawca 
zobowiqzany jest dolqczye do oferty: 

14.1. 	 Wypelniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierajqcy w szczeg6lnosci 
ceny ofertowq za przedmiot zam6wienia oraz wykaz dotyczqcy podwykonawstwa 
wg zal~cznika nr 1 do SIWZ; 

14.2. 	 Wypelnione i podpisane KOSZTORYSY OFERTOWE wg zal~cznik6w do 
SIWZ; 

14.3. 	 Zobowi~zanie lub inne dokumenty podmiotow oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbydnych zasob6w na potrzeby realizacji zamowlenia 
w przypadku, gdy wykonawca pol ega na zdolnosciach innych podmiot6w; 

14.4. 	 Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wsp6lnie 
ubiegajqcych siy 0 udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa 0 wsp61dzialaniu, 
z ktorej bydzie wynikae przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze bye 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postypowaniu alba do 
reprezentowania w postypowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno bye 
zalqczone w formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii; 

14.5. 	 Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginallub kopia 
potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez notariusza) wzglydnie do podpisania 
innych dokumentow skladanych wraz z ofertq, chyba, ze zamawiajqcy moze je 
uzyskac w szczeg61nosci za pomocq bezplatnych i og6lnodostypnych baz danych, 
w szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. 0 informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (t.j. 
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Dz.U. z 2014 poz. 1114 z pOin. zmianami), a wykonawca wskazal to wraz ze 
zlozeniem oferty. 

14.6. 	 W przypadku ustanowienia pelnomocnika do podpisywania oferty winno bye 
dol'l-czone pelnomocnictwo (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodnose 
z oryginalem przez notariusza) 0 ile nie wynika ono z innych dokumentow 
dol'l-czonych do oferty. 

VII. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE; ZAMAWIAJ"CEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB 
DOKUMENTOW, JEZELI ZAMAWIAJ"CY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH W 
ART. lOC-lOE USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSOB POROZUMIEWANIA 
SIE; NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A 
TAKZE WSKAZANIA OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA sn; Z 
WYKONAWCAMI 

1. 	 W postypowaniu komunikacja miydzy zamawiaj'l-cym a wykonawcami odbywa siy za 
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), osobiscie, 
za posrednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej 
(e-mail:ugwisniewo@ugwisniewo.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 

swiadczeniu uslug drog'l- elektroniczn'l- (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), z uwzglydnieniem 
wymogow dotycz'l-cych formy, ustanowionych ponizej w pkt 5.-9. SIWZ. 

Zamawiajqcy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawct;: faktu otrzymania 
kazdej infom1acji przekazanej w innej formie niz pisemna, a na zqdanie Wykonawcy 
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przeslanych informacji 
(pomimo takiego zqdania), Zamawiajqcy uzna, ze wiadomosc dotarla do wykonawcy po 
wydrukowaniu prawidlowego raportu faksu 0 dostarczeniu informacji lub 
wydrukowaniu informacji 0 wyslaniu e-maila i braku informacji 0 odrzuceniu maila. 

2. 	 Zamawiaj'l-cy wyznacza do kontaktowania siy z Wykonawcami: 

a) 	 w sprawach przedmiotu zamowienia: 
Wojciech Szczcrsniak - inspektor ds. wojskowych, obronnych i informacji niejawnych 
tel. 23 655 70 24, e-mail:ugwisniewo@ugwisniewo.pl 

3. 	 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzydzi i urz<.fdzen lub formatow 
plikow, ktore nie s'l- ogolnie dostypne - nie dotyczy. 

4. 	 Wykonawca moze zwrocie siy do Zamawiaj'l-cego 0 wyjasnienie tresci specyfikacji 
istotnych warunkow zamowienia (SIWZ), kieruj'l-c wniosek na adres: 

Urz~d Gminy Wisniewo 

06-521 Wisniewo 

e-mail: ugwisniewo@ugwisniewo.pl 


5. 	 Jezeli zamawiaj'l-cy lub wykonawca przekazuj<.f oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz infoffi1acje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drog<.f 
elektroniczn<.f, kazda ze stron na z<.fdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

6. 	 W postypowaniu oswiadczenia, sklada siy w fOffi1ie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej. 

7. Oferty sklada siy pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. 
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8. 	 Oswiadczenia, 0 ktorych mowa w rozporz~dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z~dac zamawiaj~cy od 
wykonawcy, w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 
dotycz~ce wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach okreslonych wart. 22a ustawy Pzp oraz dotycz~ce 
podwykonawcow, skladane sa w oryginale. 

9. 	 lezeli wykonawca nie zlozyl oswiadczen, 0 kt6rych mowa wart. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oswiadczen lub dokument6w potwierdzajl:!cych okolicznosci, 0 kt6rych mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokument6w niezbydnych do przeprowadzenia 
postypowania, oswiadczenia lub dokumenty sl:! niekompletne, zawierajl:! blydy lub budzq 
wskazane przez zamawiajqcego wl:!tpliwosci, zamawiajl:!cy wzywa do ich zlozenia, 
uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie 
wskazanym, w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za 
posrednictwem poslanca. 

9a. lezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw alba zlozyl wadliwe 
pelnomocnictwo, Zamawiajqcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu alba 
konieczne byloby uniewaznienie postypowania. 

10. 	 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocl:! faksu lub 
drogi elektronicznej uwaza siy za zlozone w terminie, jezeli ich trese dotarla do adresata 
przed uplywem terminu do ich wnoszenia - nie dotyczy dokumentow wymaganych 
w drodze uzupelnienia. 

11. 	 Dokumenty, 0 kt6rych mowa w rozporzl:!dzeniu, inne niz oswiadczenia, 0 kt6rych mowa 
powyzej w pkt 8 SIWZ, nalezy zlozye w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnose z 
oryginalem. 

Poswiadczenia za zgodnose z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siy 
o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re 
kazdego z nich dotyczq. 

Poswiadczenie za zgodnose z oryginalem nastypuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

Poswiadczenie za zgodnose z oryginalem dokonywane w formie pisemnej powinno bye 
sporzqdzone w spos6b umozliwiajqcy identyfikacjy podpisu (np. wraz z imiennq pieczl:!tkl:! 
osoby poswiadczajqcej kopiy dokumentu za zgodnose z oryginalem). 

12. 	 Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokument6w,o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, innych niz oswiadczen, wylqcznie wtedy, 
gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wl:!tpliwosci co do jej 
prawdziwosci. 

13. 	 Dokumenty sporzl:!dzone w jyzyku obcym Sq skladane wraz z t1umaczeniem na jyzyk 
polski. 

14. 	 Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia: 

a) Wykonawca moze zwr6cie siy do Zamawiajqcego 0 wyjasnienie tresci specyfikacji 
istotnych warunk6w zam6wienia. Zamawiajl:!cy jest obowiqzany niezwlocznie udzielie 
wyjasnien, jednak nie pozniej niZ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod 
warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynql do Zamawiajl:!cego nie pozniej 
niZ do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. 

b) Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania 
wniosku. lezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w 
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zam6wienia wplyn,!l po uplywie terminu skladania wniosku, lub dotyczy 
udzielonych wyjasnien, Zamawiaj,!cy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic 
wniosek bez rozpoznania. 

c) Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiaj,!cy przekazuje wykonawcom, kt6rym 
przekazal specyfikacje istotnych warunk6w zam6wienia bez ujawnienia :h6del zapytania 
oraz zamieszcza na stronie internetowej: http://wisniewo.bazagmin.pl/ 

d) W przypadku rozbieznosci pomiydzy trdci,! niniejszej SIWZ a tresci,! udzielanych 
odpowiedzi, jako obowi,!zuj,!c,! nalezy przyj,!c trdc pisma zawieraj,!cego p6Zniejsze 
oswiadczenie Zamawiaj,!cego. 

e) Przed uplywem terrninu skladania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiaj,!cy moze 
zmienic tresc specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Dokonan,! zmiany tresci 
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zamawiaj,!cy udostypnia na stronie 
internetowej http://wisniewo.bazagmin.pl/. 

f) lezeli w postypowaniu zmiana tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia 
prowadzi do zmiany tresci ogloszenia 0 zam6wieniu, zamawiaj,!cy zamieszcza ogloszenie 
o dodatkowych inforrnacjach, informacji 0 niekompletnej procedurze lub sprostowanie do 
Biuletynu Zam6wien Publicznych. 

g) 	 Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, inforrnacje 0 terminie przedluzenia terrninu 
skladania ofert, informacje 0 odwolaniach dotycz,!cych SIWZ i ogloszenia zamieszczone 
zostan,! na stronie http://wisniewo.bazagmin.pl. 

15. Zarnawiaj,!cy nie przewiduje zebrania Wykonawc6w. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZ1\CE WADIUM 
W niniejszym postypowaniu wadium nie jest wymagane. 

IX. TERMIN ZWI1\ZANIA OFERT 1\ 
1. 	 Wykonawca pozostaje zwi,!zany ofert,! przez okres 30 doi. Bieg terrninu rozpoczyna siywraz 

z uplywem terrninu skladania ofert. 

2. 	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj,!cego moze przedluzyc termin 
zwi,!zania ofert'!, z tym ze Zamawiaj,!cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
uplywem terrninu zwi,!zania ofert'!, zwr6cic siy do Wykonawc6w 0 wyrazenie zgody na 
przedluzenie tego terrninu 0 oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. 

3. 	 W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terrninu 
zwi,!zania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izby orzeczenia. 

4. 	 Przedluzenie tern1inu zwi,!zania ofert,! jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem 
nowego wadiurn na przedluzony okres zwi,!zania ofert'!. lezeli przedluzenie terrninu 
zwi,!zania ofert,! dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi,!zek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedlozenia dotyczy jedynie wykonawcy, kt6rego 
oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERT 

1. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn,! oferty. 

2. Oferty stanowi wypelniony: 
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• Formularz ofertowy - zl~cznik nr 1 do SIWZ, 
• Kosztorysy ofertowe- zal~czniki do SIWZ ; 

Formularz ofertowy musi bye zgodny w treSci z zalqczonym do SIWZ wzorem 
stanowiqcym zal~cznik nr 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania przez Wykonawcy 
wlasnego formularza ofertowego Zamawiajqcy wymaga aby zawieral on wszystkie 
informacje zawarte w formularzu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do SIWZ. Oferta musi bye 
podpisana w sposob umozliwiajqcy identyfikacjy osoby podpisujqcej, podpis lub podpisy 
mUSZq bye czytelne lub opatrzone pieczyciami imiennymi. 

3. 	 Trese oferty musi odpowiadae tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz 
ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiajqcego jako WYJasmenia 
i uzupelnienia do SIWZ. Zamawiajqcy dopuszcza zlozenie oferty i zalqcznikow na 
formularzach sporzqdzonych przez Wykonawcy, pod warunkiem, ze ich trese, a takze opis 
kolumn i wierszy odpowiadae bydq formularzom okreslonym przez Zamawiajqcego. 

4. 	 W szelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz zlozeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezaleznie od wyniku postypowania. 

5. 	 Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaznosci oraz podpisana poprzez czytelny podpis lub podpis z pieczqtkq 
imiennq osoby upowaznionejl osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy. 

6. 	 Wymaga siy aby wszystkie strony oferty wraz z zalqcznikami byly kolejno 
ponumerowane. 

7. 	 Wymaga siy aby wszystkie strony oferty wraz z zalqcznikami byly zlqczone w sposob 
trwaly z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 12; 

8. 	 Wszelkie zmiany w tresci oferty /poprawki, przekreSlenia, dopiski/ powinny bye 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub paraflq osoby upowaznionej do 
reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie bydq uwzglydniane. 

9. 	 Wykonawca zamieszcza oferty wraz z zalqcznikami w zamkniytej kopercie oznaczonej 
nazwq i adresem wykonawcy i zamawiajqcego oraz opisanq w nastypujqcy sposob: 

Nazwa i adres wykonawcy 


Gmina Wisniewo 

06-521 Wisniewo 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Kosiny nr ew. 281/2 i 
Zurominek nr ew. 631, 658/1, 659/1. 

nie otwierac przed 26.09.2019 r. przed godz. 10: 10 

Niewlasciwe oznaczenie koperty zawierajqcej oferty spowoduje odrzucenie oferty, jezeli 
braki lub blydy w tym zakresie uniemozliwiajq prawidlowe otwarcie oferty. 

11. 	 Wykonawca moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozonq przez siebie oferty wylqcznie 
przed terminem skladania ofert. Oswiadczenia 0 wprowadzonych zmianach lub wycofaniu 
ofert powinny bye doryczone Zamawiajqcemu na pismie pod rygorem niewaZnosci przed 
uplywem terminu skladania ofert. Oswiadczenia powinny bye opakowane takjak oferta, a 
opakowanie powinno zawierae odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazami ZMIANA 
lub WYCOFANIE. 

12. 	 Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia siy informacji 
stanowiqcych tajemnicy przedsiybiorstwa, w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w tem1inie skladania ofert, w 
sposob niebudzqcy wqtpliwosci zastrzegl, ze nie mogq bye one udostypniane oraz wykazal, 
zalqczajqc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowiq. tajemnicy 
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przedsiybiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, 0 ktorych mowa wart. 86 ust. 
4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowictce tajemnicy przedsiybiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicy 
przedsiybiorstwa, winny bye zalctczone w osobnym opakowaniu, w sposob umozliwiajctcy 
latwe od niej odlctczenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiqce tajemnic? 
przedsi?biorstwa - nie udost?pniac", z zachowaniem kolejnosci numerowania stron oferty. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT 

1. Oferty nalezy skladae w: 
06-521 Urz~d Gminy Wisniewo, sekretariat. 

2. Termin skladania ofert uplywa dnia 26.09.2019 r. 0 godz.:l0:00. 

3. 	 Oferty otrzymane przez Zamawiajctcego po terminie podanym w pkt. 2. zostanct 
niezwlocznie zwrocone Wykonawcy. 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. 	 Zamawiajctcy otworzy oferty jawnie w obecnosci wykonawcow, ktorzy zechcct przybye 
w dniu skladania ofert 0 godz.: 10:10 do siedziby Zamawiaj~cego. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Z zawartoscict ofert nie mozna zapoznae siy przed uplywem terminu do ich otwarcia. 

4. 	 Otwarcie ofert jest jawne i nastypuje bezposrednio po uplywie terminu do ich skladania, 
z tym ze dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

5. 	 Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajctcy poda kwoty, jakct zamierza przeznaczye 
na sfinansowanie zamowienia. 

6. 	 Podczas otwarcia ofert podaje siy nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze 
informacje dotyczctce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow 
platnosci zawartych w ofertach. 

7. 	 Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajctcy zamiesci na stronie internetowej informacje 
dotyczctce: 

a) kwoty, jakct zamierza przeznaczye na sfinansowanie zamowienia; 

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie; 


c) ceny, terminu wykonania zamowienia i warunkow platnosci zawartych w ofertach. 


8. 	 Zamawiajctcy odrzuci oferttr w przypadkach zaistnienia wobec niej przeslanek 
okreslonych wart. 89 ust 1 ustawy Pzp. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. 	 Za ceny oferty uwazae siy bydzie centr brutto podanct na Formularzu Oferty - zalctcznik 
nr 1 do SIWZ, obliczona w oparciu 0 Kosztorysy Ofertowe - zalctczniki do SIWZ. 

Cena jest to wartose wyrazona w pienictdzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT 
w wysokosci 23% Kazdy Wykonawca moze zaproponowae tylko jednct ceny i nie moze 
JeJ zmienie. 

2. 	 Cena oferty bydzie cenct kosztorysowct. Formularze kosztorysu ofertowego winne bye 
wypelnione w kazdej pozycji. Ceny jednostkowe oraz stawki okreslone przez 
Wykonawcy w ofercie nie bydct podlegaly zmianom w toku realizacji przedmiotu 
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zamowienia. Na ceny oferty sklada siy calkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia 
w tym rowniez wszystkie koszty zwi~zane z uzyskaniem przez Wykonawcy przychodu z 
tytulu wykonania niniej szego przedmiotu zamowienia. 

3. 	 Cena winna bye wyrazona w zlotych polskich z dokladnosci~ do dwoch miejsc po 
przecinku (tj. z dokladnosciq do 1 grosza), przy czym Zamawiajqcy przypomina, 
ze obowi~zujqce matematyczne zasady zaokr~glania sq nastypuj~ce: 

a) 	 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyzsza, wowczas 
wartose ulega zaokrqgleniu "w gory" (to znaczy, ze: np. wartose 0,155 musi zostae 
zaokrqglona do 0,16); 

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinkujest cyfra ,,4" lub nizsza, wowczas wartose 
ulega zaokr~gleniu"w dol" (to znaczy, ze: np. wartose 0,154 musi zostae zaokrqglona do 
0,15); 

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczen musz~ przestrzegae powyzszych zasad 
zaokrqglania. W razie pomylki w tym zakresie Zamawiajqcy dokona poprawek zgodnie z 
wyzej przedstawionymi zasadami. 

4. 	 Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawcy w ofercie nie bydq podlegaly 
waloryzacji. 

5. 	 W przypadku zlozenia oferty, dla ktorej powstanie obowi,!zek podatkowy 
Zamawiajqcego, zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i uslug, w zakresie 
dotycz~cym wewnqtrzwspolnotowego nabycia towarow, zamawiajqcy w celu dokonania 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarow i uslug, ktory 
mialby zaplacie zgodnie z obowiqzuj,!cymi przepisami 

XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ.-\CYBF;DZIE SIF; KIEROWAL PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU 
OCENYOFERT 

1. Zamawiaj~cy bydzie ocenial oferty nieodrzucone wedlug nastypujqcych kryteriow: 

tNr: Nazwa kryterium: Waga: 
1 Cena (Pc) 60% 

2. Termin realizacji(Pt) 20% 

3 Gwarancja na wykonanie robot (Pg) 20% 

2. 	 Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria bydq liczone wedlug nastypujqcych 
wzorow: 

Nr 
Wzor:

kryterium 

1 Pc = (Oferta z najnizsz~ cen~/Oferta oceniana) x 60 pkt 

Kryterium cena bydzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamowienia, podanej przez Wykonawcy w Formularzu oferty. Zamawiajqcy ofercie 
o najnizszej cenie przyzna 60 punktow, a kazdej nastypnej zostanie przyporzqdkowana liczba 
punktow proporcjonalnie mniejsza. 

2 	 Pt = Termin wykonanie robot (max. 20 pkt) 
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Kryterium termin wykonania robot bydzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego 
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, podanego przez Wykonawcy w formularzu oferty. 
Zamawiajqcy ofercie z terminem wykonania do- 31.10. 2019 r. -20 punktow 
Najdluzszy mozliwy termin - 30.11. 2019 r. - 0 punktow 

3 	 I Pg =Gwarancja na wykonanie robot (max. 20 pkt) 

Kryterium gwarancja bydzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia 


gwarancji na roboty podanego przez Wykonawcy w formularzu oferty. Liczba punktow w 

kryterium Gwarancja na wykonanie robot zostanie obliczona zgodnie z ponizszym: 


Najdluzszy mozliwy termin udzielenia gwarancji na wykonanie robot: 60 miesi~cy 

20 punktow. 

Krotszy mozliwy terminy udzielenia gwarancJl na wykonanie robot: 36 miesi~cy 

opunktow. 

Zamawiaj~cy pod poj~ciem gwarancji rozumie rowniei gwarancj~ z tytulu r~kojmi za 

wady. Wykonawca musi zaoferowac termin gwarancji w pelnych miesiqcach. 

Jesli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krotszy nii 

36 miesi((cy lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentow nie b~dzie 


wynikalo, ie nast~pila omylka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) 

ustawy Pzp. 

Jeieli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dluiszy nii 60 miesi~cy, do oferty 

zostanie przyj~ty okres 60 miesi~cy i taki zostanie uwzgl~dniony w umowie 

z Wykonawc~. 


3. 	 Za najkorzystniejszq zostanie wybrana oferta, ktora zgodnie z powyzszymi kryteriami 
oceny ofert uzyska najwyzszq sumy punktow Pc+PH Pg sposrod ofert nie podlegajqcych 
odrzuceniu i spelni wszystkie postawione w SIWZ warunki. 

4. 	 lezeli nie bydzie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiycej 
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajqcy sposrod 
tych ofert wybiera oferty z najnizszq cenq. 

XV. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE NALEZY DOPELNIC PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. 	 Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow 0: 

a) 	 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwy alba imiy i nazwisko, siedziby alba 
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci 
wykonawcy, ktorego oferty wybrano, oraz nazwy alba imiona i nazwiska, siedziby 
alba miejsca zamieszkania i adresy, jezeli Sq miejscami wykonywania dzialalnosci 
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takZe punktacjy przyznanq ofertom w kazdym 
kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjy, 

b) 	 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni, 

c) 	 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, 0 ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku rownowaznosci 
lub braku spelniania wymagafl dotyczqcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, 

- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. 	 Zamawiajqcy udostypni informacje, 0 ktorych mowa w pkt 1) powyzej, na stronie 
internetowej. 
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3. 	 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow wspolnie 

ubiegajqcych siy 0 udzielenie zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 
wezwanie Zamawiajllcego przedlozy umowy regulujllCq wspolpracy Wykonawcow, w 
ktorej m.in. zostanie okreslony pelnomocnik uprawniony do kontaktow z Zamawiajqcym 
oraz do wystawiania dokumentow zwiqzanych z platnosciami. 

4. 	 0 terminie zlozenia dokumentu, 0 ktorym mowa w pkt 3. Zamawiajllcy powiadomi 
Wykonawcy odrybnym pismem. 

5. 	 Oswiadczenie Wykonawcy, ze na okres realizacji zadania (do 30.11.2019 r.) bydzie 
dysponowal aktualnll, oplaconq polisll ubezpieczeniowll od odpowiedzialnosci cywilnej 
w zakresie objytym zam6wieniem. 

6. 	 Wykonawca zobowillzany jest do przedlozenia harmonogramu rzeczowego - finansowego 
robot w terminie nie p6zniejszym niz dzien podpisania umowy. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZ1\CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

XVII. WYMAGANIA ZAMAWIAJ1\CEGO W ZWI1\ZKU z art. 29 usf. 3a 
USTAWYPZP: 

a) 	 Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie 
umowy 0 pracy osob wykonujllcych wskazane przez Zamawiajllcego czynnosci 
w zakresie realizacji zam6wienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na 
wykonywaniu pracy w spos6b okreslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108.) 

b) 	 Powyzsze wymagania okreslajll w szczegolnosci: 

- spos6b dokumentowania zatrudnienia osob, 0 ktorych mowa wart. 29 ust. 3a Ustawy 

Pzp, 

- uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy wymagan, 

o ktorych mowa wart. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych 
wymagan, 
- rodzaj czynnosci niezbydnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy przez Wykonawcy lub Podwykonawcy osob 
wykonujllcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. 

c) 	 Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy przez Wykonawcy lub 
podwykonawcy os6b wykonujqcych wszelkie czynnosci wchodzqce w tzw. Koszty 
bezposrednie na podstawie umowy 0 pracy. Tak wiyc wymog ten dotyczy osob, ktore 
wykonujll czynnosci bezposrednio zwillzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji 
przedmiotu zamowienia w ilosci osob niezbydnej do realizacji przedmiotu zamowienia, w 
tym robotnikow budowlanych, operator6w sprzytow - jezeli wykonywanie tych czynnosci 
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, 0 ile czynnosci te 
nie bydq wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. 

1) 	 W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania 
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcy lub 
podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonujllcych 
wskazane w punkcie c) czynnosci. ZamawiajllCY uprawniony jest w szczeg6lnosci do: 

a) 	 zqdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. 
wymogow i dokonywania ich oceny, 
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b) 	 z<:}.dania wyjasnien w przypadku w<:}.tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania 

ww. wymog6w, 

c) 	 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. 

2) 	 W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiaj<:}.cego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiaj<:}.cemu wskazane ponizej 

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 

pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy os6b wykonuj<:}.cych wskazane w punkcie c) 

czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia: 

• 	 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracy os6b wykonuj<:}.cych czynnosci, kt6rych dotyczy wezwanie zamawiaj<:}.cego. 

Oswiadczenie to powinno zawierae w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu 

skladaj<:}.cego oswiadczenie, daty zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objyte 

wezwaniem czynnosci wykonuj<:}. osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy 

wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy 0 pracy i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

• 	 poswiadczon<:}. za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez wykonawcy lub 

podwykonawcy kopi-r umowy/umow 0 prac-r os6b wykonuj<:}.cych w trakcie 

realizacji zam6wienia czynnosci, kt6rych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj<:}.cym zakres obowi<:}.Zk6w, jezeli zostal 

sporz<:}.dzony). Kopia umowy/um6w powinna zostae zanonimizowana w spos6b 

zapewniaj<:}.cy ochrony danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci I 

bez imion, nazwisk, adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracy i wymiar etatu powinny bye mozliwe do 

zidentyfikowania; 

• 	 zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj<:}.ce oplacanie przez 
wykonawcy lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z 

tytulu zatrudnienia na podstawie um6w 0 pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

• 	 poswiadczon<:}. za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez wykonawcy lub 

podwykonawcy kopi-r dowodu potwierdzaj~cego zgloszenie pracownika przez 

pracodawc-r do ubezpieczen, zanonimizowan<:}. w spos6b zapewniaj<:}.cy ochrony 

danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. 0 ochronie danych osobowych. 

3) 	 Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy 0 pracy os6b wykonuj<:}.cych wskazane w punkcie c) czynnosci 

Zamawiajqcy przewiduje sankcjy w postaci obowiqzku zaplaty przez Wykonawcy kary 

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zam6wienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez 

Zamawiaj<:}.cego terminie zqdanych przez Zamawiajqcego dowod6w w celu potwierdzenia 

spelnienia przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy 0 pracy traktowane bydzie jako niespelnienie przez Wykonawcy lub 
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podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy osob wykonujqcych 
wskazane w punkcie c) czynnosci. 

4) W przypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcy lub podwykonawcy, zamawiajqcy moze zwroci6 siy 0 przeprowadzenie 
kontroli przez Panstwowq Inspekcjy Pracy. 

lezeli powyzszych wymogow na budowie bydzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowy 
o pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajqcego, osoba taka bydzie musiala opuscic plac 
budowy, a Wykonawca zaplaci kary umownq. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi 
zostac potwierdzony pisemnq notatkq sporzqdzonq przez Inspektora Nadzoru i podpisanq przez 
Wykonawcy 1ub jego przedstawicie1i. 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANl\ 
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR 
UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJl\CY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL 
Z NIM UMOWF; W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

1. 	 Zamawiajqcy wymaga zawarcia umowy w sprawie zamowlenia pub1icznego na 
warunkach okres1onych we wzorze Istotnych Postanowien Umowy bydqcej 
zal~cznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, co Wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 

2. 	 Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagajq d1a swej waznosci formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczqcych w przypadku 
wystqpienia co najmmeJ jednej z oko1icznosci wymienionych ponizej, 
z uwzg1ydnieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia: 

2.1. Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku: 

a) 	 warunki atmosferyczne odbiegajqce od typowych (np. dlugotrwale, obfite 
deszcze, niskie temperatury w dzien i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury 
i inne), uniemoz1iwiaj,!ce wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SST, 

b) 	 prace objyte umOWq, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co 
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, 

c) 	 wystqpienia niebezpieczenstwa ko1izji z p1anowanymi 1ub rowno1eg1e 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbydnym do 
unikniycia lub usuniycia tych ko1izji. 

2.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza siy zmiany 
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy 1ub rezygnacjy z udzialu 
podwykonawcy przy rea1izacji przedmiotu zamowienia. Zamiana moze nastqpi6 
wylqcznie po przedstawieniu przez Wykonawcy oswiadczenia podwykonawcy 0 jego 
rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz 0 braku roszczen 
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytulu rea1izacji robot. leze1i zmiana dotyczy 
podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral siy wykazujqc spelnianie 
warunkow udzialu w postypowaniu, Zamawiaj,!cy dopusci zmiany pod warunkiem, ze 
nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz 
wskazane na etapie postypowania 0 udzielenie zamowienia przez dotychczasowego 
podwykonawcy. Zmiany podwykonawcy mozna dokonac jedynie, jeze1i wykonywanie 
cZysci robot przez podwykonawcy zostalo wskazane przez Wykonawcy w ofercie, 
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2.3. Zmiana umowy w zakresie material6w, parametr6w technicznych, technologii 
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy 
w nastypujqcych sytuacjach: 

a) 	 koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czysci rob6t, objytej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiqzan technicznych lub 
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajqce ze 
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 
o kt6ry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiqzan 
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) 	 koniecznosci realizacji rob6t wynikajqcych z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstypstwo, 

c) 	 wystqpienia warunk6w terenu budowy odbiegajqcych w spos6b istotny od 
przyjytych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania 
niezinwentaryzowanych lub blydnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiekt6w budowlanych, 

d) 	 koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiqzan technicznych lub materialowych ze wzglydu na zmiany 
obowiqzujqcego prawa. 

2.4. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad przedmiotem umowy, 
kt6rych nie mozna bylo przewidziee w chwili sporzqdzenia niniejszej specyfikacji 
i w chwili zawarcia umowy, a kt6rych zmiana rna bezposredni wplyw na wykonanie 
umowy np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogly 
pelnic swoich czynnosci w okresie obowiqzywania umowy. 

W przypadku os6b sprawujqcych nadz6r nad realizacjq umowy ze strony Wykonawcy 
zmiana kt6rejkolwiek z os6b musi bye uzasadniona przez Wykonawcy na pismie 
i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajqcego. Zamawiajqcy zaakceptuje zmiany 
wylqcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bydq takie same 
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy, 
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

2.5. Zmiany prowadzqce do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych 
w tresci umowy, 

2.6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) 	 zmiany obowiqzujqcej stawki podatku od towar6w i uslug (VAT); 

b) 	 koniecznosci wykonania rob6t niewykraczajqcych swym zakresem poza 
przedmiot umowy, kt6rych ilose jednostek przedmiarowych wskazana przez 
Zamawiajqcego w przedmiarze rob6t zostala zanizona - w odniesieniu do 
faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, kt6rq nalezy wykonae celem 
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiot umowy, 

3. 	 Zmiany uzasadnione okolicznosciami, 0 kt6rych mowa wart. 357 1 k.c. - lezeli powodu 
nadzwyczajnej zmiany stosunk6w spelnienie swiadczenia byloby polqczone 
z nadmiemymi trudnosciami alba grozifoby jednej ze stron razqco stratq, czego strony 
nie przewidzialy przy zawarciu umowy, sqd moze po rozwazeniu interes6w stron, zgodnie 
z zasadami wsp61zycia spolecznego, oznaczac spos6b wykonania zobowiqzania, 
wysokosc swiadczenia lub nawet orzec 0 rozwiqzaniu umowy. 

4. 	 Przeksztalcenia Wykonawcy bt;d~cego osoba prawn~ lub sp6lk~ osobow~ lub 
cywiln~ w inna sp6lkt; prawa handlowego w trybie przeksztalcenia sp61ki zgodnie z 
przepisami Ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000r. - Kodeks spolek handlowych 
(T. j. -	 Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z pozn. zm.). 
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5. 	 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowi<j. katalog zmian, na kt6re Zamawiaj<j.cy moze 

wyrazic zgody. Nie stanowi<j.jednoczesnie zobowi<j.zania do wyrazenia takiej zgody. 

6. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 

6.1. 	 zmiana danych zwi<j.zanych z obslugq administracyjno-organizacyjnq umowy 
(np. zmiana rachunku bankowego); 

6.2. 	 zmiana danych teleadresowych. 

XIX. POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ1\CYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTF;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

Srodki ochrony prawej przyslugujq wykonawcy, a takZe innemu podmiotowi, jezeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zam6wienia doznallub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiajqcego przepis6w ustawy. Spos6b postypowania okreslony jest Dziale VI "Srodki 
ochrony prawnej" Pzp. 

Odwolanie - zakres oraz spos6b postypowania okreslony jest wart. od 180 do 198 ustawy Pzp. 

Odwolanie przysluguje wobec czynnosci: 

• OkreSlenia warunk6w udzialu w postypowaniu; 

• Wykluczenia odwolujqcego z postypowania 0 udzielenie zam6wienia; 

• Odrzucenia oferty odwolujqcego; 

• Opisu przedmiotu zam6wienia; 

• Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwolanie wnosi siy do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia przeslania 
informacji 0 czynnosci zamawiajqcego stanowiqcej podstawy jego wniesienia - jezeli zostaly 
przeslane w spos6b okreslony wart. 180 ust. 5 U stawy pzp zdanie drugie, alba w terminie 10 dni 
jezeli zostaly przeslane winny spos6b. 
Skarga do s~du - zakres oraz spos6b postypowania zawarty jest wart. od 198a do 1989 ustawy 
Pzp. 

XX. Zamawiaj<j.cy nie dopuszcza skladanie ofert cz~sciowych. 

XXI. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXII. INFORMACJA 0 PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, 0 KTORYCH 
MOWA WART. 67 UST. 1 PKT. 6 

Zamawiajqcy nie przewiduje zam6wien 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 6 

XXIII. Zamawiajqcy nie przewiduje moiliwosci skladania ofert wariantowych. 

XXIV. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych. 

XXV. Zamawiaj<j.cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXVI. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post~powaniu. 

XXVII. Zamawiajqcy nie przewiduje odbiorow cz~sciowych. 

XXVIII. INFORMACJA 0 OBOWI1\ZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCF; KLUCZOWYCH CZF;SCI ZAMOWIENIA 

1. 	 Wykonawca moze powierzyc wykonanie czysci zam6wienia podwykonawcy wedlug 
zasad okreSlonych w Ustawie Ppz oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego. 
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2. 	 Wykonawca przed przystqpieniem do wykonania zamowienia zobowiqzany jest, 0 ile Sq 

juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawcow i osob do kontaktu z nim, zaangazowanych w takie roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia zamawlaHcego 0 wszelkich zmianach danych, 
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza 
powierzye realizacjy robot budowlanych. 

3. 	 Wymagania dotyczqce umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty 
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajqcego 
odpowiednio zastrzezeii lub sprzeciwu, jezeli Zamawiajqcy okrdla takie wymagania: 

a) 	 Zamawiajqcy wymaga sporzqdzenia umowy 0 podwykonawstwo, jej projektu lub 
zmiany w formie pisemnej. 

b) 	 Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane 
powinno bye poprzedzone akceptacjq projektu umowy lub zmian do projektu przez 
Zamawiajqcego, natomiast przystqpienie do realizacji robot budowlanych przez 
Podwykonawcy powinno bye poprzedzone akceptacjq umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiajqcego. 

c) 	 Wykonawca zobowiqzany jest do przedlozenia Zamawiajqcemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane wraz 
z zestawieniem ilosci robot i ich wycenq nawiqzujqcq do cen jednostkowych 
przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. 

d) 	 Zamawiajqcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu 
umowy 0 Podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu 
umowy 0 Podwykonawstwo, jezeli umowa 0 podwykonawstwo: 

a) 	 nie spelnia wymagaii okrdlonych w specyfikacji istotnych warunkow 
zamowienia, 

b) 	 przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia 
doryczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzaj<j.cego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub uslugi, 
dostawy lub roboty budowlanej, 

c) 	 gdy projekt umowy okresla wiykszq wartosci wynagrodzenia 
przysluguj<j.cego Podwykonawcy niz wynika to ze zalozonej oferty 
w zakresie tej czysci prac, ktora rna zostae wykonana przez 
Podwykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez 
Podwykonawcy czysci zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartose 
wynagrodzenia nie moze przewyzszae wartosci okrdlonej 
w umowie miydzy Wykonawc<j. a tym Podwykonawc<j.. 

d) 	 Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezeii do przedlozonego projektu 
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane w 
terminie do 14 dni kalendarzowych, uwaza siy za akceptacjy projektu 
umowy przez Zamawiaj<j.cego. 

e) 	 Po akceptacji projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s<j. 
roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie 
przez Zamawiaj<j.cego zastrzezeii do tego projektu, Wykonawca przedlozy 
poswiadczon<j. za zgodnosc z oryginalem kopiy umowy 0 

podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni kalendarzowe przed dniem 
rozpoczycia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawcy. 
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f) lezeli Zamawiajqcy w termmle 7 dni kalendarzowych od dnia 

przedlozenia umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty 
budowlane, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza siy, ze 
zaakceptowal ty umowy. 

g) 	 Wykonawca jest zobowiqzany do kai:dorazowego przedkladania 
Zamawiajqcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy i uslugi, w celu 
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sq 
dluzsze niz 30 dni z wylqczeniem umow 0 podwykonawstwo 0 wartosci 
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. 

h) 	 Zasady dotyczqce Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do 
Dalszych Podwykonawcow. 

i) 	 Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego 
wynagrodzenia przyslugujqcego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanq przez Zamawiajqcego 
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub 
ktory zawarl przedlozonq zamawlaHcemu umowy 
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w 
przypadku uchylenia siy od obowiqzku zaplaty odpowiednio przez 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamowienia na 
roboty budowlane. 

j) 	 Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w lit. j), dotyczy wylqcznie nalemosci 
powstalych po zaakceptowaniu przez zamaWlaJqcego umowy 
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po 
przedlozeniu zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnose z oryginalem 
kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq dostawy lub 
uslugi. 

k) 	 Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie, bez 
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. 	 Informacje 0 umowach 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem Sq dostawy lub uslugi 
zwiqzane z realizacjq zadania ktore, z uwagi na wartose lub przedmiot tych dostaw lub 
uslug, nie podlegajq obowiqzkowi przedkladania Zamawiajqcemu, jezeli Zamawiajqcy 
okresla takie informacje; 

5. 	 Wykonawca, podwykonawca zamowlenia na roboty budowlane przedklada 
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnose z oryginalem kopiy zawartej umowy 0 

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wylqczeniem umow 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% 
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow 0 podwykonawstwo, 
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajqcego w specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia, jako niepodlegajqcy niniejszemu obowiqzkowi. Wylqczenie, 
o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy um6w 0 podwykonawstwo 0 wartosci 
wiykszej nit 50.000,00 z1. 

6. 	 Zamawiajqcy wymaga aby w umowie 0 podwykonawstwo byly zawarte 
w szczeg6lnosci postanowienia odnosnie: 

a) dokladnego zakresu dostaw/uslug, kt6re ma bye powierzone podwykonawcy, 

b) terminu wykonania dostaw/uslug przez podwykonawcy, 

c) wysokose oraz zasady zaplaty wynagrodzenia, 
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d) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia doryczenia wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj,!-cych wykonanie zleconej 
podwykonawcy dostawy/uslugi. 

7. 	 Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 0 podwykonawstwo, zglasza 
w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, w przypadkach, 
o kt6rych mowa w pkt 6 ppkt. b). 

8. 	 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy 0 podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy 0 podwykonawstwo, uwaza siy za akceptacjy 
umowy przez Zamawiaj,!-cego. 

9. 	 Zasady dotycz'!-ce podwykonawc6w maj,!- odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawc6w. 

10. 	 Zasady z liter j), k), ustypu 3 maj,!- zastosowanie analogicznie. 

XXIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. 	 Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z formularzem oferty na wykonane roboty objyte 
zam6wieniem od daty odbioru koilcowego. 

2. 	 Zamawiaj,!-cy uniewazni postypowanie w sytuacji, gdy wyst,!-piq przeslanki wskazane 
wart. 93 ustawy Pzp. 

3. 	 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia 
maj,!- zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 
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