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Znak sprawy: IG.271.7.2018

t4azw9 zadania: .Biei^ce utrzymanie drdg na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka'

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ui. gen. Wtadyslawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewbdztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamowienia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nleograniczonego o wartosci szacunkowe] ponizej

kwot okresionych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 28 stycznta

2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej daiej „ustawq

Pzp".

III. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Kod CPV: 45.11.21.00-6 - Roboty wzakresie kopania rowow; 45.23.31.42-6 Roboty wzakresle

naprawy drog; 45.23.31.41-9 Roboty wzakresie konserwacji drog; 45.23.32.90-8 instaiowanie

znakow drogowych; 77.31.20.00-0 Ustugi usuwania chwastow; 77.34.00.00-5 Ustugi okrzesywania

drzew iprzycinania zywoplotow; 90.64.00.00-5 Ustugi czyszczenia ioprozniania kanalbw

sciekowych.

2. Przedmiotem zamowienia jest biezqce utrzymanie drog na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka,

polegajqce na m.in. remoncie nawierzchni gruntowych oraz asfaltowych, rdwnaniu drog, wycince

drzew, krzakdw iodrostdw, remoncie przepustow, udroznieniu przydroznych rowow, koszenlu

i odchwaszczaniu poboczy, oznakowaniu pionowym i poziomym, czyszczeniu kanalizacji

deszczowej.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresia ponizsza tabela oraz Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR), b^d^ca zat^cznikiem do niniejszej SIWZ.

■-P- WyszczegMnlenle prac Jednoatka
mlarv

Sacowana
Uott

Remont navmizchni gruntowych mieszank^ Zwirem wraz z przewozem
i rozpiantowaniem

tona 1000

2
Remont nawieizchni gruntowych mieszankt) (w stosunku 1:1) Zwiru z kruszywem
0 uziarnleniu 0-31,5 wraz z przewozem i rozpiantowaniem

tona 3000

3
Remont nawierzchni gruntowych kruszywem z recyklingu wraz z przewozem
i rozpiantowaniem

tona 1000

4
Remont nawieizchni ttucznlem o uziamienlu 0-31,5 wraz z przewozem
i rozpiantowaniem

tona 300

5 R6wnanle utwardzonych drOg gminnych godzina pracy 200

6 Wydnka drzew, krzakdw i odrostdw 12 000

7 Remont pizepustOw:

0 40 mb 9

060 mb 6

080 mb 5

0100 mb S

8 UdroZnienie przydroznych rowdw godzina pracy 10

9 BieZace utrzymanie poboczy <m.ln. troszenle, odchwaszczanie) m^ 500 000

10 Remont nawierzchni brtumlcznych mas^ asfaltowa na zimno m' 150

11 Remont nawieizchni brtumlcznych mas^ asfaltow^ na goraco m' 200

12 Oznakowanie poziome m' 50

13 Oznakowanle pionowe (znaki irednie, folia odblaskowa)

Ustawienie nowych znakdw ze slupkami

A szt. 5

B.C szt. 5
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Nazwa zadania; .Bleqce utrzymanie dr6g na terenkeGminy Ostrdw Mazowiecka'

D szL 1

D-42, D-13 szt. 4

G szt. 6

E szt. 4

T szt. 2

U szt. 1

Wymiana tarcz znak4w

A szt. 4

B.C szt. 4

0 szt. 2

D-42.CM3 szt. 2

G szt. 2

E szt. 2

T szt. 2

U szt. 6

Uzupelnienie lub wymiana 1 szt stupka 0 50, dhigodd 3.5 m szt. 4

14 Wykonanle plyty betonowej pod wlat^ m^ 15

15 Czyszczenle kanailzaqf deszczowej godzlna pracy 20

4. Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawcQ na podstawie umowy

o prac^ os6b wykonuj^cych czynnosci obj^te przedmiotem zamdwienia.

tV. Termin wykonania zamdwienia.

Zadanie nalezy wykonad w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

V. Warunki udziatu w post^powaniu.

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiegad si^ wykonawcy, ktdrzy nie podiegaj^ wykluczeniu oraz

spetniajq warunki udziatu w post^powaniu dotyczqce:

1} sytuacji ekonomicznej lub finansowej; ubezpieczeni od odpowiedzialnoki cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwot^ minimum 100.000 zt;

2} zdolnoki technicznej lub zawodowej: dysponujq co najmniej nast^pujqcymi maszynami

i urzqdzeniami: rdwniarkq, koparko-iadowark^, kosiarkq ciggnikow^ do koszenia poboczy drdg

(tj. ci^nik + kosiarka bijakowaj, rozdrabniaczem do gat^zi i krzewdw (tj. ciqgnik + rozdrabniacz

do gaf?zi), trzema zestawami do transportu materiaidw do remontdw drdg, recykierem,

walcem, wuko, wozem asenizacyjnym. Pojazdy musz^ bye zarejestrowane i dopuszczone do

ruchu oraz posiadac aktualne badania techniczne i swiadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym.

2. Zamawiajqcy oceni speinianie warunkdw udziatu w post^powaniu na podstawie dokumentdw,

o ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postgpowantu, moze polegad

na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej tub ekorjomicznej innych

podmiotdw, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizujqc zamdwienie, b^dzie

dysponowat zasobami tych podmiotdw. VJ przypadku poiegania na zasobach innego podmiotu

w zakresie zdolnoki technicznej i zawodowej wykonawca musi zapewnid bezposredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamdwienia.

4. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej tub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada

soiidarnie z podmiotem, ktdry zobowi^zat si^ do udost^pnienia zasobdw, za szkod^ poniesionq
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przez Zamawiajqcego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobdw, chyba ze za

nieudost^pnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolno^d techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdolnoki

wykonawca si^ powofuje, nie potwierdzaj^ spetnienia przez wykonawc^ warunkow udziatu

w post^powaniu lub zachodzq wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zqda,

aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

1) zast^pitten podmiot innym podmiotem lub podmiotami tub

2) zobowi^zat si^ do osobistego wykonania zamowienia, jezeli wykaze zdolno^i techniczne lub

zawodowe lub sytuacja finansow^ lub ekonomiczn^, o ktorej mowa w pkt V.1.1).

6. Wprzypadku wykonawcow wyst^pujqcych wspolnie warunki udziatu w postQpowaniu zzakresu
zdolnoici technicznej lub zawodowe] zostanq uznane za spetnione, jezeli poszczegdiny warunek,

oznaczony liters lub tiretem, zostanie spetniony wcatoki przez conajmniej jednego

z wykonawcdw.

VI. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia na podstawie przestanek z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajqcych spetnianie warunkdw udziatu
w postQpowanlu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca musi dolqczyc:

1) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do

SIWZ, w tym dotyczqce podwykonawcdw, ktdrym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

cz^ici zamdwienia;

2) w przypadku podmiotdw wyst^puj^cych wspolnie (np. konsorcjum):

a) oswiadczenia o spetnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu i braku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnie,

b) petnomocnictwo, o ktdrym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3) w przypadku powotywania si^ na zasoby podmiotu trzeciego zobowiqzanie tego podmiotu do

udost^pnienia swoich zasobdw, zawierajqce;

a) zakres dost^pnych zasobdw,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) informacj^ czy podmiot, na ktorego zdolnoSci wykonawca si^ powotuje w zakresie

warunkdw udziatu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowycti lub doswiadczenia,

zrealizuje rotx>ty budowlane tub ustugi, ktdrych wskazane zdolnoSci dotycz^;

4) petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca sktada oferty przez ustanowionego petnomocnika.

2. W terminie 3 dnl od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdre] mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazac oswiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynaleznosci do tej

same] grupy kapitatowej, oktdrej mowa wart.24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze paedstawic dowody, ze powi^zania z innym wykonawcq nie

prowadzg do zaktdcenia konkurencji w post^powaniu o udzieienie zamdwienia. W przypadku

wykonawcdw wyst^puj^cych wspdinie oswiadczenie musi zto^c kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiajqcego wykonawca dostarczy:

1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci

zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sum^ gwarancyjn^ minimum 100.000 zt;
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Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyc ww. dokumentu, wowczas moze

rfozyc inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob potwierdza spebiianie warunku
posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2) wzakresie zdolnosci technicznej !ub zawodowej: wykaz narz^dzi, wyposazenia zaktadu lub
urzqdzen technicznych dost^pnych wykonawcy wcelu wykonania zamowienia publicznego

wraz z informacj^ o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykonawca nie jest obowi^zany do ztozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych

powyzsze okolicznosci, jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o ile $4 aktualne, o czym wykonawca poinformuje

Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentualnie

numeru sprawy, lub

2) sq dost^pne wformie elektronicznej za pomocq bezptatnych i ogolnodost^pnych baz danych,

o czym wykonawca poinformuje Zamawiajqcego poprzez wskazanie adresu strony.

Vtll. Informacje o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z wykonawcami.

1. Osobq wyznaczonq do porozumiewania siQ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawiajqcym a wykonawcq odbywa si§ w j^zyku polskim, za pomoc^ jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy u^ciu znaku sprawy 16.271.7.2018:

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) pocztq elektronicznq na adres: joanna.leonik@gminaostrowmaz.home.pl;

3) pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wfadysfawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynne wdni robocze wgodzirrach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, posfartca lub osobiicie majq

byd ziozone nast^pujqce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznoki w formie pisemnej, w oryginale;

2) o^wiadczenie o przynaleznoici lub nie do grupy kapitatowej, w oryginale;

3) oswiadczenia i dokumenty dia wykazania spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu i braku

podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiajqcego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnok z oryginalem notariainie lub

przez osoby udzielajgce pelnomocnictwa;

5) zobowiqzanie podmiotdw trzecich w formie pisemnej, w oryginale.

4. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiajqcego o wyjainienie treScI SIWZ. Zamawiajqcy udzieli

wyjasnieh niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre^ci SIWZ wplynie do Zamawiaj?cego nie pdfniej niz

do kohca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sWadania ofert.

IX. Wynrtagania dotyczqce wadlum.

Zamawiajqcy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

X. Termin zwiqzania ofert?.

Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwi?zania ofert?

rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. ^Is sposobu prz^otowanla ofert.

1. Wszelkie koszty zwi?zane ze spor7?dzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post?powania.

2. Ofert? nalezy sporz?dzid wj?zyku polskim, a jej tresd musi odpowiadac tresci SIWZ.
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3. Oferta powinna bye napisana w sposob trwa<y i czytelny oraz podpisana przez osob§ upowaznlon^

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz i zaci^gania zobowiqzari wwysokoici
odpowiadajqcej cenie oferty.

4. Oferte nalezv ztoh/c wzamknietei kopercie. na ktorei umieszczona bedzte nazwa iadres

Zamawiaiacego. nazwa i adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na ..Biezace utrzymanie droe na

terenie Gminv Ostrow Mazowiecka". Nie otwierac orzed 29 marca 2018 r.. eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby;

1) cafa oferta wraz zzatgcznikami byta wtrwaty sposob ze sob^ pofqczona {np. zbindowana,
zszyta) uniemozliwiajqc jej samoistn^ dekompletacj^;

2) wszystkle strony byly ponumerowane;

3) poprawki iub zmiany (rowniez przy u^ciu korektora) byJy parafowane wfasnor?cznie przez
osob^ podpisuj^c^ oferty;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byly przez wykonawcy ztozone
woddzielnej wewn^trznej kopercie zoznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" Iub spi^te

(zszyte) oddziefnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktore informacje stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa oznaczac b^dzie, ze wszelkie

oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego postQpowania $4 jawne bez

zastrzezen. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji b^dzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowac b^dzie zgodnie z uchwalq SN z 20 pazdziemika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajqcy informuje, ze wprzypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie wtrybie

art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjainlenia i/lub dowody stanowit b^dq tajemnic?
przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie

przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiajqcy uzna za skuteczne wytqcznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowiq tajemnic? przedsi^biorstwa.

7. Oferta, przed upfywem terminu do jej zlozenia, moze zostac:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b^dz uzupetniona pod warunkiem, ze Zamawiajqcy

otrzyma pisemne zawiadomienie owprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd zlozone wedlug takich samych zasad, jak
oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisac slowo „ZM1ANA''. Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostan^ otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzil zmiany i po

stwierdzeniu poprawnoici procedury dokonywania zmian, zostanq dolqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed uplywem terminu do skladania ofert otrzyma

pisemny wniosek o wycofenie zlozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby

uprawnione do skladania oswiadczeh woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ nale^ dolqczyc stosowne

pelnomocnictwo do wykonania tej czynnosci. Wz6r formularza wniosku o wycofanie oferty

stanowi zal^cznik do SIWZ. Oferty wycofang Zamawiaj^cy zwroci wykonawcy niezwlocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartoki wskazanej wdokumentach zlozonych na potwierdzenie

spelniania warunkdw udzialu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie ^redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Poiski z dnia wszcz^cta

post^powania.
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9. Oferta, ktorej tresc nie b^dzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoki iwqtpliwoici
dotyczqce tresci zapis6w wSIWZ nalezy zatem wyjaSnic z Zamawiajqcym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Mlejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy skfadac w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz^du Gmlny (pok6j nr 15, 1 pi^tro)
do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie siq 29 marca 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktorzy zechcq bye obecnl

podaas otwarcia ofert, proszeni sq o obecnosc w siedzibie Zamawiajqcego, na gomym korytarzu

przed pokojem nr 19, I pi?tro, na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia, gdzie zostanq
poinformowani, w ktorym pokoju odb^dzie si? otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwfocznie zwroci ofert?, ktora zostanie ziozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obllczenia ceny.

1. Za realizacj? przedmiotu zamdwienia Wykonawca okresli ceny jednostkowe brutto.

2. Zestawieniem planowanych prac jest zakres robot opisany w niniejszej SIWZ i we wzorze umowy.

3. Cena oferty powinna bye wyrazona wsetnych cz?sciach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokr?glania „wgdr?" cyfry „5" iwi?kszych, wyst?puj?cej na

trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc? prowadzone b?d? w polskich ziotych.

XIV. Opis kryteriow oceny ofert.

1. Zamawiajqcy b?dzie oceniaf oferty wg kryterium cena - waga 100%.

2. W kryterium „cen3" maksymalnq ilosc, tj. 100 punktdw moze uzyskac oferta z najnizsz? cen?.

Punkty (P) przyznawane b?d? wedfug nast?puj?cego wzoru:

P = (najnizsza cena brutto spoSrdd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt

3. Do oceny ofert przyj?ta zostanie „Razem cena (1-15) irednia wazona" zwiersza 16 tabeii
wformularzu ofertowym.

4. Punktacja przyznawana ofertom b?dzie liczona z dokfadnokii? do dwoch miejsc po przecinku.

5. Zamawiajqcy zastrzega, ze oferta, ktdrej cena b?dzie razqco niska w stosunku do przedmiotu

zamdwienia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera razqco nisk? cen?

Zamawiaj?cy zaz?da stosownych wyjasnten. Na wykonawcy spoczywa obowi?zek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz?co niska.

XV. FormalnoKi przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publianego.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiqzany jest dostarczyd dokument uprawniajqcy do

podpisania umowy.

2. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publlcznego, Zamawiajqcy moze wybrac ofert? najkorzystniejsz? sposrdd pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodz? przesfanki o ktdrych mowa

wart. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieii publicznych.

3. Jezeli oferta, ktdr? Zamawiaj?cy wybral w celu realizacj! przedmiotu zamdwienia zostala ziozona

przez wykonawcdw wyst?puj?cych wspdinie, Zamawlajqcy z?da przedstawienia umowy

reguluj?cej wspdfprac? tych podmiotdw przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia

publlcznego.

XVI. Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zam3wiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.
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XVII. Istotne postanowienia utnowy.

1. Zamawiajqcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy b^dqcym zatqcznikiem do ninlejszej

SIWZ.

2. Wzor umowy zostante uzupefntony o niezb^dne dane dotyczqce wykonawcy, wartoki umowy

oraz wartoki i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. $rodki ochrony prawnej prTyslugujq wykonawcy, a takze Innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial

interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz ponidsf lub moze ponieSd szkod? wwyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisdw ustawy Pzp.

2. ^rodki ochrony prawnej przyslugujq rowniez organizacjom wpisanym na listQ organlzacji
uprawnionych do wnoszenia srodkbw ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie internetowej

UrzQdu Zamowien Publicznych, wobec ogloszenia ozamowieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamowienia.

3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przysluguje wobec czynnokl:

1) okresienia warunkdw udzialu w post^powaniu;

2) wykiuczenia odwotujqcego z post^powania o udzieienie zamowienia;

3) odrzuceniaofertyodwotujqcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5} wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegotowe Informacje dotyczqce wnoszenia §rodk6w ochrony prawnej znajdujq si^ w dziaie Vi

ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiajqcynieprzewtduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2) moziiwosct sktadania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztow udzialu w post^powaniu.

2. Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

XX. Wykaz za^cznikdw.

Zaiqcznik nr 1 - formularz oferty

Zatqcznik nr 2 -formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zafqcznik nr 3 -formularz oswiadczenia wykonawcy

Zaiqcznik nr 4 - formularz wykazu narz^dzi

Zafqcznik nr 5 -formularz wniosku o wycofanie oferty

Zat^cznik nr 6 - wzor umowy

Zaf^cznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
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