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I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostr6w Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewbdztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamowienia.

Post^powanie prowadzone jest wtrybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej ponizej

kwot okreiionych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 28 stycznia

2004 r. Prawo zambwien pubiicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pbzn. zm.), zwanej daiej „ustawq

Pzp".

III. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy drbg.

2. Przedmiotem zambwienia jest przebudowa drogi w Kalinowie o dIugoSci ok. 650,00 m
ziokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 163,399,400,473/5,542/1, cz^sc dziatek

449, 451, 251, 195 - obi^b Kalinowo do parametrbw: szerokoSc jezdni z betonu asfaltowego -

6 m, szerokosc poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego -1,0 m chodnik przy jezdni

o szerokoici 2,0 m.

3. Zakres inwestycji obejmuje: przebudow? nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdbw, wykonanie zatok
postojowych, odcinka chodnika 1 przejsc dia pieszych oraz przebudowa dwbch skrzyzowart -

zdrog4 powiatowq nr 26S4W idrogq gminna nr260636W, wybudowanie linii kabiowej
o^wietlenia przejsc dIa pieszych oraz 4 stupbw o^wietleniowych.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokolu

odbioru koncowego robbt.

5. Okres r^kojmi rozszerza si^ do 5 lat.

6. Szczegbiowy opis przedmiotu zambwienia wsposbb jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq
dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgl^dniajqcy wymagania iokolicznoki

mogqce miec wptyw na sporzqdzenie oferty znajduje si§ w zatqcznikach do SIWZ: specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robbt, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.

IV. Termin wykonania zambwienia.

Przedmiot zambwienia naiezy wykonac w terminie do 31.08.2018 r.

V. Warunki udzialu w postgpowaniu.

1. 0 udzieienie zambwienia mogq ubiegab si^ wykonawcy, ktbrzy nie podiegaja wykluczeniu oraz

spelniaja warunki udziatu w post^powaniu dotyczqce:

1) sytuacji ekonomicznej iub hnansowej:

a) sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziataino^ci na

kwota minimum 1.000.000,00 zf;

2} zdolnoki technicznej lubzawodowej:

a) dysponuja kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia w specjalnosci drc^owej oraz

do^wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami polegajacymi na budowie drbg

o konstrukcji projektowanej na obciazenie co najmniej ruchem KR2, o nawierzchni z betonu

asfaltowego;

b} w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krbtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegajace na

budowie drogi o konstrukcji projektowanej na obciazenie co najmniej ruchem KR2,

o nawierzchni z betonu asfaltowego o dtugosci co najmniej 100 m;
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c) w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziafalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegajqce na

budowie o^ietienia ultcznego.

2. Zamawiajqcy oceni spetnianie warunkow udziatu wpost^powaniu na podstawie dokumentow,

o ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w post^powanlu, moze polegad

na zdolnosciacli technicznycli lub zawodowycti lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innycti

podmiotdw, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiaj^cemu, ze reaiizujqc zamowienle, b^dzie

dysponowat zasobami tych podmiotdw. W przypadku polegania na zasobacti innego podmiotu

wzakresie zdolnoici tectinicznej izawodowej wykonawca musi zapewnic bezpoiredni udziat

podmiotu trzeciego w realtzacji zamdwienia.

4. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Innycti podmiotdw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktdry zobowiqzat sIq do udost^pnienia zasobdw, za szkod^ poniesiong

przez Zamawiajqcego powstat^ wskutek nieudost^pnienia tycti zasobdw, ctiyba ze za

nieudost^pnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolno^ci tectiniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdolnosci

wykonawca si^ powotuje, nie potwierdzaj^ spetnienia przez wykonawca warunkdw udziatu

w postQpowaniu lub zactiodz^ wobec tycti podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zqda,

aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

1) zastqpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi^zat si^ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoki tectiniczne lub

zawodowe lub sytuacji finansowq lub ekonomicznq, o ktdrej mowa w pkt V.1.1).

6. W przypadku wykonawcdw wyst^pujqcycti wspdinie warunki udziatu w post^powaniu zzakresu

zdolnosci tectiniczne] lub zawodowe] zostanq uznane za spetnione, jezeli (xiszczegdlny warunek

zostanie spetniony w catok:i przez co najmniej jednego z wykonawcdw.

7. Zamawiaj^cy informuje, ze wniniejszym post^powaniu najpierw dokonana zostanie ocena ofert,

a nast^pnie zbadane zostanie czy wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w post^powaniu (art.

24aa ustawy Pzp).

VI, Podstawy wytduczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Zamawiaj^cy wykiuczy z udziatu w post^powaniu wykonawcdw, ktdrzy:

1) w sposdb zawiniony powaznie naruszyli obowi^zki zawodowe, co podwaza icti uczciwo^,

w szczegdinoki gdy wykonawcy wwyniku zamierzonego dziatania lub raz^cego niedbalstwa

nie wykonali lub nienale^cie wykonali zamdwienie, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazad za

pomocq stosownych srodkdw dowodowycti (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp);

2) ktdrzy, z przyczyn lezqcycti po icti stronie, nie wykonali albo nienale^ie wykonali w istotnym

stopniu wczesniejszq umow^ w sprawie zamdwienia publicznego lub umow^ koncesji, zawartq

z zamawiajqcym, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzHo do

rozwiqzania umowy lub zasqdzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

2. Wykiuczenie nastqpi, jezeli nie uptyn^ 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b^dqcego podstawy

do wykluczenia.

3. Zamawiaj^cy moze nie wykluczyc wykonawcy na podstawie powyzszycti przestanek, jesli ten

przedstawi dowody na to, ze podj^te przez niego srodki sq wystarczajqce do wykazania jego

rzetelnoici, w szczegdinosci przedstawi wyczerpujqce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz

udowodni podj^cie konkretnycti irodkdw tectinicznycti, organizacyjnycti i kadrowycti, ktdre S4

odpowiednie dia zapobiegania dalszemu, nieprawidtowemu post^powaniu wykonawcy.
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Vli. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzaj^cych spetnianie warunkdw udziatu
w post^powaniu oraz brak podstaw do wykiuczenia.

1. Do ofertv wvkonawca musi dotaczyc:

1) aktualne na dzien skfadania ofert o^wiadczenia w zakresie wskazanym w zaiqczniku nr 2 i 3 do
SIWZ, w tym dotyczqce podwykonawcdw, ktorym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

cz^ki zamowienia;

2) w przypadku podmiotow wyst^pujqcych wspolnie (np. konsorcjum):

a) o^wiadczenia o spetnianiu warunkdw udziafu w post^powaniu i braku podstaw do
wykiuczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnie,

b) pefnomocnictwo, o ktorym 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 zasobow,

b) sposob wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres 1 udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) informacje czy podmiot, na ktdrego zdoinosci wykonawca si§ powotuje w zakresie
warunkdw udziatu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do^wiadczenia,

zrealizuje roboty budowtane lub usiugi, ktdrych wskazane zdolnoici dotyczq;

4) pefnomocnictwo w formie oryginafu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego petnomocnika;

5) kosztorys ofertowy - nieztozenie kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89

ust. 2 ustawy Pzp.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa

wart.86 ust. 5 nalezy przekazac oswiadczenie o przynaieznosci iub braku przynaiezno^i do tej

samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zfozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq nie

prowadzq do zaktdcenia konkurencji w postQpowaniu o udzlelenie zamdwienia. W przypadku
wykonawcdw wyst^puj^cych wspdinie oswiadczenie musi zfozyd kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaiacego wykonawca dostarczy:

1) w zakresie niepodlegania wykluczeniu;

a) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14

i 21 ustawy Pzp, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sWadania

ofert, przy czym:

- jezeli wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu sklada informacji zodpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rdwnowazny dokument wydany

przez wfasciwy organ sqdowy tub administracyjny kraju, wktdrym wykonawca ma

siedzibi lub miejsce zamieszkania iub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy

informacja albo dokument, wzakresie okreslonym wart.24 ust. 1 pkt 13, 14 121 -

dokument powinien byd wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesiicy przed upfywem

terminu sktadania ofert,

- wykonawca majqcy siedzibi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej

dotyczy dokument okreslony w lit. a), sklada dokument, o ktdrym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli wkraju, wktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument

miaf dotyczyc, nie wydaje si^ takich dokumentdw, zast^puje si? go dokumentem
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zawierajqcvm oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem

sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego

wta^ciwym ze wzgl^du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczeiniej

niz 6 miesi^cy przed upiywem terminu sktadania ofert,

b) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania si^ o zamowienia publiczne;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialno^i cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na sum^ gwarancyjn^ minimum 1.000.000,00 zt;

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyd ww. dokumentu, wdwczas moze

ziozyd inny dokument, ktory wwystarczaj^cy sposdb potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz wokresie ostatnich Slat przed

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz

ktorych roboty te zostaty wykonane, zzaf^czeniem dowodow okreslaj^cych czy te roboty

budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostaty

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym

dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej

przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskad tych

dokumentow - inne dokumenty,

b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zamowienia publicznego,

wszczegdlno^i odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol^ jako^i lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z infoimacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnieh, doswiadczenia 1 wyksztatcenia niezb^dnych do wykonania zamowienia

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnokri oraz informacjq

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawcQ dokumenty b^d^ budzic

w^tpliwo^i Zamawiajqcego, moze on zwrdcid si^:

1) bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane dostawy lub ustugi

byty wykonane lub sq wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;

2) do wta^ciwych organdw odpowiednio kraju, w ktbrym miejsca zamieszkania ma osoba, ktdrej

dokument dotyczy, o udzielenie niezb^dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowiqzany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj^cych

powyzsze okoliczno^i, jezeli:

1) Zamawiaj^cy posiada juz takie dokumenty, o lie s^ aktualne, o czym wykonawca poinformuje

Zamawiaj^cego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentualnie

numeru sprawy. lub

2) S4 dost^pne wformie elektronicznej za pomoc^ bezptatnych i ogdlnodost^pnych baz danych,

o czym wykonawca poinformuje Zamawiajqcego poprzez wskazanie adresu strony.

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

1. Osobq wyznauonq do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawcq odbywa si^ w j^zyku polskim, za pomocq jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy u^ciu znaku sprawy 16.271.9.2018:
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1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) pocztq elektronicznq na adres: joanna.leonik@gminaostrowmaz.home.pl;
3) pocztq tradvcyjnq na adres: Urzqd Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ui. gen. Wtadystawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka; czynny wdni robocze wgodzinach od 7:30 do
15:30.

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze za po^rednictwem operatora pocrtowego, postanca lub osobiscie majq

bye ztozone nast^pujqce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w oryginaie;

2) oiwiadczenie o przynaleznosci lub nie do grupy kapitatowej, w oryginaie;
3) oswiadczenia i dokumenty dia wykazania spelniania warunkow udziafu w post^powaniu i braku

podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporzqdzenia w sprawie

dokumentdw oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiajqcego;

4) pefnomocnictwa w oryginaie lub kopii poiwiadczonej za zgodnosc z oryginafem notarialnie lub
przez osoby udzielaj^ce pefnomocnictwa;

5) zobowiqzanie podmiotow trzecich w formie pisemnej, w oryginaie.

4. Wykonawca moze zwrdcic si^ do Zamawiajqcego o wyjasnienie treki SIWZ. Zamawiajqcy udzieli
wyjainieii niezwfocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed upfywem terminu sktadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wpfynie do Zamawiaj^cego nie pbzniej niz
do koiica dnia, w ktorym upfywa pofowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

IX. Wymagania dotyczqce wadtum.

1. Zamawiajqcy ustala wadium w wysokoSci 10.000,00 zt

2. Wadium nalezy wnieSc przed upfywem terminu sktadania ofert na cafy okres zwi^zania ofert^
w jednej z nastgpujqcych form:

1) pieni^dzu;

2) por^aeniach bankowych lub porgczeniach spofdzielczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porQczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
Slistopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczoSci (Dz.U. z2014r.

poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnoszonewpieni^dzu:

1) nalezy orzelac na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka
nr 04 8923 0008 00031046 20000006 zdopiskiem „IG.271.9.2018 droga Kafinowo"

z zachowaniem nalezytej starannosci, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje si§ termin

uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii poswiadczonej za

zgodnosc z oryginatem, potwierdzajqcy dokonanie przelewu nalezy trwale dofqczyc do oferty;
2) zostanie zwrocone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformularzu oferty,

agdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, zktbrego wadium wpfyn^fo do
Zamawiajqcego;

3) zostanie zwrocone wykonawcy, ktory wycofat ofert? przed upfywem terminu na skfadanie

ofert, niezwfocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia:

1) powinien zawierac bezwarunkowe i nieodwofalne zobowigzanie gwaranta lub por?czyciela

zapfaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne z^danie Zamawiajqcego wzywaj?ce
do zapfaty kwoty wadium, powstafe na skutek okoiicznoSci okreSlonych w ustawie;
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2) w przvpadku wniesienia go przez wvkonawcow wspolnie ubieeaiacvch sie o udzielenie

zamdwienia. oowinien zawierad informacie. ze dotvczv on wszvstkich wvkonawc6w. a nie tviko

tego. na ktoreeo dokument zostat wvstawionv:

3) powinien zostac dotqczony na state do oferty wformie kopii poswiadczonej za zgodnosi^

z oryginatem, a oryginal powinien by^ dot^czony do oferty.

W przypadku wycofania oferty, ktora zostata juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,

0 ktdrym mowa wpktXI.7.2) powinien uwzgl^dnic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegblno^d numerrachunku bankowego (w przypadku wadium wpieni^dzu) lub adresu, pod

ktory naieJY zwrdcic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniqdz).

X. Termin zwi^zania ofertq.

Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwi^zania ofertq

rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu prz^otowania ofert.

1. Wszeikie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezy sporz^dzic wj^zyku polskim, a jej tre^d musi odpowiadac treki SIWZ. ^
3. Oferta powtnna byd napisana w sposob trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznion^

do reprezentowania wykonawcy na zewn^trz izaciqgania zobowiqzah wwysokosci

odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferte nalehf ztoWd w zamknietei kooercie. na ktorel umieszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiaceeo. nazwa ladres wvkonawcv oraz dooisek: «Oferta na ..Przebudowe droei

w Kalinowie". Nie otwierad orzed 10 kwietniaZOlS r.. eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cata oferta wraz z zat^cznikami byta w trwaty sposob ze sobq potqczona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiajqcje] samoistn^ dekompletacj^;

2) wszystkiestronybytyponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rdwniez przy u^ciu korektora) byty parafowane wtasnor^cznie przez

osob^ podpisujqc^ oferty;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty przez wykonawcy ztozone

woddzielnej wewn^trznej kopercie zoznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" lub spi?te

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

wskazania, ktdre informacje stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa oznaczad bedzie, ze wszeikie

oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post^powania sq jawne bez

zastrzezeh. Zastrzezenie informacji, ktbre nie stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczcrwej konkurencji b^zie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowad bedzie zgodnie z uchwat^ SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowid b^d^ tajemnicy

przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy bedzie

przystugiwato prawo zastrzezenia ict) jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiaj^cy uzna za skuteczne wytqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprbcz samego

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

7. Oferta, przed uptywem terminu do jej ztozenia, moze zostad:

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

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Strona 8112



Znak sprawv: IG.271.9.2018

N3zwa zadania: .Przebudowa drogi w KaUnowie'

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ziozone wediug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na koperde nalezy dopisac stowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA''

zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i po
stwierdzeniu poprawno^d procedury dokonywania zmian, zostanq dolqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed uplywem terminu do sktadania ofert otrzyma
pisemny wniosek owycofanie zfozonej oferty. Wniosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczeh woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, awprzypadku podpisania wniosku przez innq osob? nalezy dotqezyd stosowne

pefnomoenietwo do wykonania tej czynnoid. Wzor formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi zat^cznik do SIWZ. Oferty wycofanq Zamawiajqey zwroci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

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

spetniania warunkbw udziafu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Poiski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktdrej tresc nie b^dzie odpowiadac treici SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoSci iw^tpliwo^ci

dotyczqce tresci zapisow wSIWZ nalezy zatem wyjasnic z Zamawiaj^cym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termln sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktadac wsiedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urz^du Gmlny (pokdj nr 15, i pi^tro)

do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarde ofert odb^dzie si^ 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktorzy zechcq byd

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s^ o obecnoi^ w siedzlbte Zamawiajqcego, na gdmym

korytarzu przed sekretariatem nrl5, I pi^tro, na co najmniej 5minut przed godzinq otwarcia,

gdzie zostanq poinformowant, w ktorym pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwtocznie zwroci oferty, ktdra zostanie ztozona po terminie.

Xlil. Opis sposobu obiiaenia ceny.

1. Cen^ nalezy obliczyc odr^bnie dia kazdego zadania. Za realizacj^ przedmiotu zamdwienia ustala

siQ wynagrodzenie kosztorysowe - kosztorys nalezy dotqczyc do oferty.

2. Wynagrodzenie powinno bye podane wformularzu ofertowym wzapisie stownym iliczbowym

z zastrzezeniem pkt. 3 ponizej.

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

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania wWgbr?" cyfry „5" i wi^kszycti, wyst^pujqcej na

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

4. Wszelkie rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawcy prowadzone b^dq w polskich ztotych.

5. Wykonawca winien uwzgl^dnid weenie oferty koszt wszelkicti robot: przygotowawczycti,
odtworzeniowychi i porzqdkowych, ewentualnego usuni^cia koltzji z urz^dzeniami obcymi,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, eneigia

elektryczna, telefon) odtworzenia drog ictiodnikow, wywozu nadmiaru gruntu, zag^szczenia

gruntu, ewentualnego pompowania wody, petnej obstugi geodezyjnej, oznakowania pionowego

na czas prowadzenia robdt, wykonania wszelkich robot towarzysz^cyct) oraz robot dodatkowych
zwiqzanych z organizacj^ i zabezpieczeniem placu budowy, jak rowniez wykonanie wszelkich

badah niezb^dnych do dokonania odbioru koiicowego robot, a takze koszty doprowadzenia placu

budowy do nale^ego stanu, itp.
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XIV. Opis kryteriow oceny ofert.

1. Zamawiajqcy oceni oferty za pomocq kryterium ceny, kt6remu przypisana jest waga 100%. W tym

kryterium maksymainq ilosd, tj. 100 punktow, moze zdobyc oferta z najnizsz^ cenq. Ocenie

podlegad b^dzie kwota brutto. Punkty (P) zostan^ przyznane wedtug wzoru:

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

Punkty przyznawane b^d^ z dokiadno^iq do dwoch miejsc po przecinku.

2. ZamawiaJ^cy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b^dzie raz^co niska wstosunku do przedmiotu

zambwienia zostanie odrzucona. Wcelu ustalenia czy oferta zawiera raz^co niskq cen^

Zamawiajqcy zazqda stosownych wyjasnien. Na wykonawcy spoczywa obowi^zek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz^co niska.

3. Jezeli dwte lub wi^cej ofert przedstawi takq sama cen^, w6wczas ZamawiaJ^cy wezwte do zfozenia

w terminie przez niego okreilonym ofert dodatkowych.

XV. Formalnora przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Przed podpisaniem umow wykonawca zobowi^zany jest:

1) dostarczyc Zamawiajqcemu wzor dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia - w przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniQzna;

2) przekazad informacje niezb^dne do wypetnienia wzoru umowy, np. osoby, kt6re podpisz^

umowQ po stronie wykonawcy, ktdre b^dq odpowiedzialne za realizacj^ obowi^zkow

umownych, itp.;

3) dostarczyd kopi^, po^iadczonq za zgodrroi^ zor^inatem, umowy reguiujqcej wspdtpracQ

podmiotow, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamdwienia zostata zfozona wspdinie przez

wykonawcdw.

XVI. Wymaganla dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiaj^cy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej

„zabezpieczeniem", w wysokosci 10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczen ztytutu niewykonania tub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie

nalezy wnie^d odr^bnie dia kazdego zadania.

2. Zabezpieczenie moze byd wnoszone, a w trakcie realizacji umowy zmienione z zachowaniem jego

ci^giosci ibez zmniejszenia wysokoki, wedtug wyboru wykonawcy wjednej lub kiiku

z nastQpuj^cych form:

1) pieniqdzu - 100% zabezpieczenia na caty okres nale^ wnie^d przed podpisaniem umowy na

ractiunek bankowy Zamawiajqcego nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgod^ na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdtdzielczej kasy oszcz^dnokiowo - kredytowej,

z tym ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowycti;

4} gwarancjact) ubezpieczeniowycti;

5} por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej /^encji Rozwoju Przedsi^biorczo^i jDz.U. z 2007 r.

Nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

3. Z tre^i zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por^czenia winno wynikac, ze bank,

ubezpieczyciel, por^czyciel zaptaci na rzecz Zamawiaj^cego w terminie 30 dni od pisemnego

zadania kwot^ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiaj^cego, bez odwotania, bez

warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezed wykonawcy i bez dochodzenia czy

wezwanie Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.
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4. Kwoty zabezpieczenia podlegaj^ce zwrotowi ulegajq zmniejszeniu przy zwrocie ztytulu potrqcert

za ztq jakosc przedmiotu zamowienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub naktadow
poniesionych przez samego Zamawiaj^cego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonaf tego wykonawca

robdt.

5. Zabezpieczenie w pieni^dzu wnosi si^ na caty okres, a zabezpieczente w innej formie wnosi si^ na

okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowi^zaniem si^ wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedtuzenia lub nlewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz wpieniqdzu,

Zamawiaj^cy zmieni form^ na zabezpieczenie w pieni^dzu, poprzez wyplat^ kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpozniej wostatnim dniu waznoici dotychczasowego

zabezpieczenia.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiaj^cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wsprawie zamowienia

publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy b^dqcym zal^cznikiem do niniejszej

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupetniony o niezb^dne dane dotycz^ce wykonawcy, wartosci umowy

oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przystugu]^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial

interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisow ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przystuguj^ rowniez organizacjom wpisanym na listQ organizacji

uprawnionych do wnoszenia srodkdw ochrony prawnej, ogloszon^ na stronie intemetowej

Urz^du Zamowieh Publicznych, wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zambwienia.

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

1) okreslenia warunkow udzialu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwofujqcego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia ofertyodwotuj^cego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotyczqce wnoszenia srodkdw ochrony prawnej znajduj^ si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

Zamawiaj^cy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2) mozliwosci skfadania ofertwariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziafu w post^powaniu.

XX. Wykaz zatqcznikdw.

Zatqcznik nr 1 -formularz oferty

Zaf^cznik nr 2 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Zal^cznik nr 3 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Zaiqcznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych robot

Zal^cznik nr 5 - formularz wykazu osdb
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Zatqcznik nr 6 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zat^cznik nr 7 - wz6r umowy

#
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