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Nazwa zadania; .Rozbudowa iwietltcy w Starej Gnbownky*

I. Nazwa i adres Zamawiaj^go.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojew6dztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwienia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoki szacunkowej ponize]

kwot okre^ionych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia

2004 r. Prawo zambwieh publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dale] .ustawy

Pzp".

III. Opis przedmlotu zamdwienia.

1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45311100-1 Roboty wzakresie okablowania

elektrycznego; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame.

2. Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa iwietiicy w Starej Grabownicy zlokalizowanej na dziaice

o nr ewidencyjnym 153/1 poiegajqca na przebudowie istniej^cego budynku, przebudowy cz^sci

dachu, wykonaniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej i zagospodarowaniu

terenu. Po stronie wykonawcy iezy takze uzyskanie decyzji o pozwoieniu na uzytkowanie.

3. Szaegdtowy opis przedmiotu zamdwienia wsposdb jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomoc^

dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresied, uwzgi^dniajqcy wymagania i okolicznoici

mog^ce mied wplyw na sporz^dzenie oferty znajduje si^ w zatqcznikach do SIWZ: specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

4. Wyst^pujqce w szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne producentdw lub

wyrobdw zostaty uzyte wyt^cznie w celu wskazania zaiozonego starKlardu przyj^tych rozwi^zan.

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych materialdw i urz^dzed niz podane w dokumentacji

technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrdw rdwnowaznych - nie gorszych niz okreilorte

wtej dokumentacji. Pod poj^ciem „parametry rdwnowazne • nie gorsze" Zamawiaj^cy rozumie

parametry o standardach jakosciowych co najmniej takich samych lub wyzszych, niz wskazane

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej i przedmiarach.

IV. Termin wykonania zamdwienia.

Zadanie nale^ wykonad w terminie do 20.08.2018 r.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. 0 udzieienie zamdwienia mogq ubiegad sie wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluczeniu oraz

spefniajq warunki udziatu w post^powaniu dotycz^ce:

1) sytuacji ekonomicznej lubfinansowej - ubezpieczeni od odpowiedzialnoici cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnoki na kwot^ minimum 250.000 zt;

2) zdolnoici technicznej lub zawodowej:

a) wykonali co najmniej dwie roboty wramach odr^bnych umdw, ktdre swoim zakresem

obejmowaty; wykonanie lub remont instalacji sanitarnej wewn^trznej, wykonanie lub

remont instalacji elektrycznej, wykonanie lub remont dachu oraz z^ospodarowanie terenu,

b) dysponuj^ osobami pelni^cymi rol^ kierownikdw robdt w poszczegdinych branzach:

- elektrycznej - co najmniej jednq osob^ posiadaj^c^ uprawnienta do kierowania robotami

wspecjaino^i instalacyjnej wzakresie sieci iinstalacji i urzqdzed elektrycznych

i eiektroenergetycznych oraz doiwiadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami

polegaj^cymi na wykonaniu instalacji elektrycznej dia budynku o kubaturze co najmniej

do 1000 m^
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- sanitarnej - co najmniej jedn^ osob^ posiadajqc^ uprawnienia w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci^owych i kanalizacyjnych oraz

do^wiadaenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami sanitarnymi potegajqcymi na

wykonaniu petnej instalacji sanitarnej wewn^trznej 1 zewn^trznej dia budynku

o kubaturze co najmniej do 1000 m^

- dysponujq kterownikiem budowy, ktdry jednoczeinie b^dzie petnii funkcj^ kierownika

robdt, posiadajqcym uprawnienia wspecjalnoki konstrukcyjno-budowianej oraz

doiwiadczenie w zakresie kierowania co najmniej dwiema robotami polegaj^cymi na

budowie co najmniej dwoch budynkdw o kubaturze co najmniej do 1000 m^.
2. Zamawiajqcy oceni spetnianie warunkdw udziatu w post^powaniu na podstawie dokumentdw,

o ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, moze polegad

na zdolnoiciach technicznycti lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

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

dysponowat zasobami tych podmiotdw. W przypadku polegania na zasobach innego podmk>tu

w zakresie zdolnoici technicznej izawodowej wykonawca musi zapewnid bezpoiredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamdwienia.

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

solidarnie z podmiotem, ktdry zotwwi^zat si^ do udost^pnienia zasobdw, za szkod^ poniesionq

przez Zamawiaj^cego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobdw, chytia ze za

nieudost^pnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolnoki techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdolnoid

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

w post^powaniu lub zachodzq wobec tycti podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy zqda,

aby wykonawca w terminie okreilonym przez Zamawiajqcego;

1) zast^pit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi^zat st^ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolno^i techniczne lub

zawodowe lub sytuacji finansowq lub ekonomiczn^ o ktdrej mowa w pkt V.l.l).

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

zdolnoici technicznej lub zawodowej zostan^ uznane za spetnione, jezeli warunek zostanie

spetniony w cato^i przez co najmniej jednego z wykonawcdw.

Vi. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. S ustawy Pzp.

1. Zamawiajqcy wykluczy z udziatu w post^powaniu wykonawcdw, ktdrzy;

1) wsposdb zawiniony powaznie naruszyli obowiqzki zawodowe, co podwaza ich uczciwox,

wszczegdinosci gdy wykonawcy wwyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa

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

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

2) ktdrzy, z przyczyn lezqcych po ich stronie, nie wykonali aibo nienaiezycie wykonali w istotnym

stopniu wczeiniejsz^ umow^ w sprawie zamdwienia publicznego lub umow^ koncesji, zawart^

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

rozwi^zania umowy lub zas^dzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

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

do wykluczenia.

3. Zamawiajqcy moze nie wykluczyd wykonawcy na podstawie powyzszych przestanek, je^li ten

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

rzetelnoki, w szczegdinosci przedstawi wyczerpujqce wyjainienie stanu ^ktycznego oraz
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udowodni podj^ie konkretnych srodkbw technicznych. organizaqrjnych i kadrowych, ktore sq

odpowiednie dia zapobiegania dalszemu, nieprawidfowemu post^powaniu wykonawcy.

VII. Wykaz o^iadczeiS tub dokumentow, potwierdzaj^qrdi spetnianie waninkdw udziatu
w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Doofertywykonawcamusidolqczyc:

1) aktualne na dziert sWadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do
SIWZ, w tym dotycz^ce podwykonawcow, ktdrym wykonawca zamterza powierzyt wykonanie
aQk:i zamdwienia;

2) w przypadku podmiotdw wyst^pujqcych wspdinie (np. konsorcjum):

a) oswiadczenia ospefnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu ibraku podstaw do
wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnie,

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

3) w przypadku powotywania si^ na zasoby podmiotu trzeciego zobowi^zanie tego podmiotu do
udost^pnienia swoich zasobdw, zawierajqce:

a) zakres dost^pnych zasobdw,

b) sposdb wykorzystania zasol>6w przy wykonywaniu zamdwienia publianego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) informacj^ czy podmiot, na ktdrego zdolnoSci wykonawca si^ powohije w zakresie
warunkdw udziatu dotya^cycti wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych tub doSwiadczenia,

zrealizuje rotroty budowlane tub ustugi, ktdrycb wskazane zdolnoSci dotycz^

4) petnomocnictwo w formie or^inatu tub kopii poSwiadczonej notarialnie w sytuaqi, gdy
wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego petnomocnika.

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

w art. 86 ust. 5 naiezy przekazad oiwiadczenie o przynaleznoSci tub braku przynaleznoSci do tej

samej grupy kaprtatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawid dowody, ze powiqzania z innym wykonawcy nie

prowadz4 do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzieienie zamdwienia. W przypadku

wykonawcdw wyst^pujqcycti wspdinie oSwiadczenie musi ztozyd kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaj^c^o wykonawca dostarczy:

1} w zakresie niepodlegania wykluczeniu;

a) informacJs 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 sktadania

ofert, przy czym:

-  jezeli wykonawca ma siedzibe tub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej PoiskieJ zamiast tego dokumentu sktada informacji z odpowiedniego

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

przez wtasciwy organ s^dowy tub administracyjny kraju, w ktdrym wykonawca ma

siedzibi tub miejsce zamieszkania tub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy

informacja aibo dokument, wzakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 -

dokument powinien byd wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesiicy przed uptywem

terminu sktadania ofert,

- wykonawca majqcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wodniesieniu do

osoby majicej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej

dotyczy dokument okrestony w lit. a), sktada dokument, o ktdrym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument

miat dotyczyd, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastipuje sie go dokumentem
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zawierajqcyni oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem

sqdowym, administracyjnym albo otganem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego

wtasciwym ze wzgl^du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesniej

niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu sWadania ofert,

b) oiwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania si^ o zamdwienia pubiiczne;

2) wzakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca

Jest ubezpieczony od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici

zwi^zanej z przedmiotem zamdwienia na sum^ gwararKryjnq minimum 250.000,00 zt;

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zto^c ww. dokumentu, wdwczas moze

ztozyc inny dokument, ktdry w wystarczajqcy sposdb potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej 1 finansowej;

3] w zakresie zdolnosci technicznej iub zawodowej:

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

upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krdtszy - w tym okresie,

wraz zpodaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania ipodmiotdw, na rzecz

ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatqczeniem dowoddw okreslaj^cych czy te roboty

budowlane zostaty wykonane nale^ie, w szczegdlno^i informacji o tym czy roboty zostaty

wykonane ̂ odnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukodczone, przy czym

dowodami, o ktdrycti mowa, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez

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

przyczyny o obiektywnym cfiarakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych

dokumentdw-inne dokumenty,

b) wykaz osdb, skierowanycli przez wykonawcy do realizacji zamdwienia publicznego,

w szczegdlno^i odpowiedzialnyct) za swiadczenie ustug, kontrol^ jakoici lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat let) kwalifikacji zawodowycti,

uprawnieh, do^iadczenia i wyksztatcenia niezb^dnycti do wykonania zamdwienia

publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie czynno^i oraz informacji

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawcy dokumenty b^di budzid

witpliwo^i Zamawiajicego, moze on zwrdcid si^;

1) t>ezposrednio do wtaiciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane dostawy tub ustugi

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

2) do wta^ciwycfi organdw odpowiednio kraju, w ktdrym miejsca zamieszkania ma osoba, ktdrej

dokument dotyczy, o udzielenie niezb^dnyct) informacji dotyczqcych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowi^zany do ztozenia o^iadczeti lub dokumentdw potwierdzajicycti

powyzsze okolicznofoi, jezeli:

1) Zamawiajicy posiada juz takie dokumenty, o lie si aktualne, o czym wykonawca poinformuje

Zamawiajicego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentuatnie

numeru sprawy, lub

2) Si dostipne w formie elektronicznej za pomoci bezptatnycfi i ogdIrKidostipnycfi baz danych,

0 czym wykonawca poinformuje Zamawiajicego poprzez wskazanie adresu strony.

Viil. Informacje o sposobie pcrozumiewania sii Zamawiajicego z wykor>awcami.

1. Osobi wyznaczoni do porozumiewania si? z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawiajicym a wykonawci odbywa sii w jizyku polskim, za pomoci jednej

lub kitku nizej wymienionycti form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.15.2018:
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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 tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Ostrbw Mazowiecka, ui. gen. Wiadysfawa

SIkorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka; czynne wdni robocze wgodzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, postanca lub osobiscie majq

bye ztozone nast^puj^ce dokumenty:

1} oferta - pod rygorem niewaznok:i w formie pisemnej, w oryginale;

2) oiwiadczenie o przynaleznosci lub nie do grupy kapitalowej, w oryginale;
3) oiwiadczenia i dokumenty dia wykazania spetniania warunkow udziahj w post^powaniu i braku

podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporzqdzenia w sprawie
dokumentow oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiajqcego;

4) pefnomocnictwa w oryginale lub kopii poiwiadczonej za zgodnosc z oryginalem notarialnie lub
przez osoby udzielajqce pefnomocnictwa;

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

4. Wykonawca moze zwrdcid si§ do Zamawiajqcego owyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy udzieli
wyjasnieh niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed upfywem terminu sktadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek owyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajqc^o nie pozniej niz

do korica dnia, w ktorym upfywa pofowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

IX. Wymagania dotycz^ wadium.

1. Zamawiaj^cy ustala wadium w wysokosci 3.000,00 zf

2. Wadium nalezy wnieic przed upfywem terminu skfadania ofert na caly okres zwi^zania ofert^
w jednej z nast^puj^cycfi form:

1) pieniqdzu;

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdfdzlelczej kasy oszcz^rwiciowo-kredytowej,
z tym ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4} gwarancjach ubezpieczeniowych;

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^biorczoki (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnoszonewpieniqdzu:

1) nalezy wpfacid na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 z dopisktem „wadium IG.271.15.2018 iwietlica w Starej

Grabownicy" zzachowaniem nalezytej starannoSci, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje

si? termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii
poswiadczonej za zgodnosd zoryginafem, potwierdzajqcy dokonanie przelewu nalezy trwale

dofqczy^ do oferty;

2) zostanie zwrdcoire na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformularzu oferty,

agdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, zktdrego wadium wpfyn?fo do
Zamawiaj?cego;

3) zostanie zwrdcone wykonawcy, ktbry wycofaf ofert? przed upfywem terminu na skfadanle

ofert, niezwfocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia:
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1) powinien zawierad bezwarunkowe i nieodwotalne zobowi^zanie gwaranta lub por^czyciela

zap^aty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne zqdanie Zamawiaj^cego wzywaj^ce

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okolicznoki okresionych w ustawie;

2) powinien zostac dotqczony na state do oferty w formie kopii poswiadczonej za zgodnoid

z oryginatem, a oryginat powinien bye dotqczony do oferty.

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

oktorym mowa wpktXI.7.2) powinien uwzgl^dnic informacje niezb^ne do zwrotu wadium,

w szczegolnosci numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieni^dzu) lub adresu, pod

ktdry nalezy zwrocic zabezpieaenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz

pieniqdz).

X. Termin zwl^nia ofertq.

Wykonawca jest zwiqzany oferty przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania oferty

rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu prz^otowania ofert.

1. Wszeikie koszty zwi^zane ze sporz^dzeniem oraz ziozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaieznie

od wyniku post^powania.

2. OfertQ nalezy sporzqdzidwj^zyku polskim, a jej treic musi odpowiadac tresci StWZ.

3. Oferta powinna by^ napisana w sposob trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznion^

do reprezentowania wykonawcy na zewn^trz i zaci^gania zobowi^zah w wysokoKt

odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferte nalezv ztozvc w zamknietel kopercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiaceeo. nazwa i adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na ..Rozbudowe iwietlicv

w Starei Grabownicv". Nie otwierac przed 11 mala 2018 r.. eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cala oferta wraz zzal^cznikami byla wtrwaty sposob ze sobq polqczona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistnq dekompietacj^;

2) wszystkie strony byly ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) byfy parafowane wtasnor^cznie przez

osob^ podpisuj^cq oferty;

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

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

(zszyte) oddztelnie od pozostalych, jawnych elementdw oferty. Brak Jednoznacznego

wskazania, ktdre informacje stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa oznaczac bedzie, fe wszeikie

oiwiadczenia i zaiwiadczenia skladane wtrakcie niniejszego post^powania 54 jawne bez

zastrzefer^. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowiq tajemnicy przedsfebiorstwa

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako

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

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiaj^cy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy Pzp, aztozone przez niego wyjainienia i/lub dowody stanowid b^dq tajemniCQ

przedsfebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzte

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

Zamawiajqcy uzna za skuteczne wytqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprdcz samego

zastrzezenia, Jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowi^ tajemnicy przedsi^biorstwa.

7. Oferta, przed uplywem terminu do jej ztozenia, moze zostad:
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1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b^di uzupe^niona pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno wsposob jednoznaczny wskazywad co jest zmienione, poprawione

ftp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by£ ztozone wedtug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie naiezy dopisad stowo „ZMIANA''. Koperty oznaczone ̂ ZMIANA"

zostanq otwarte przy otwiei^niu oferty Wykonawcy, ktbry wprowadzH zmiany i po

stwierdzeniu poprawno^i procedury dokonywania zmian, zostanq dofqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma
pisemny wniosek owycofanie ztozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osofay

uprawnione do sktadania oiwiadczeh woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, awprzypadku podptsania wniosku przez inn^ osob^ nale^ dotqczyd stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoici. Wzdr formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi zat^cznik do SIWZ. Oferty wycofan^ Zamawiaj^cy zwrbci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposdb wskazany we wniosku.

8. Do przeiiczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentact) ztozonycti na potwierdzenie

spetniania warunkbw udziatu wpost^powaniu, wyrazonej wwalutacti innyct) niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie iredni kurs publikowany przez Narodowy 8ank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

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

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszeikie niejasnoici iwqtpliwo^ci

dotycz^ce treici zapisbw wSIWZ naiezy zatem wyjainid z Zamawiajqcym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Mlejsce oraz termin sktadania i otwarda oferL

1. Oferty nale^ sktadad w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz^u Gnniny (pok6j nr 15,1 pi^tro)

do dnia 11 maja 2018 r. dogodz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^zie si^ 11 maja 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zectfcq byd obecni

podczas otwarcia ofert, proszeni sq o obecno^ w siedzibie Zamawlajqcego, na gdmym korytarzu

przed pokojem nr 15, I pi^tro, na co najmniej 5 minut przed godzin^ otwarcia, gdzie zostanq

poinformowani, w ktdrym pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiaj^cy niezwtoanie zwrdci oferty, ktdra zostanie ztozona po terminie.

XIII. Opis sposobu oblkzenia ceny.

1. Za realizacj^ przedmiotu zambwienia ustala si; wynagrodzenie ryczattowe.

2. Zestawieniem planowanycti prac jest zakres robdt opisany w projekcie budowlanym,

wykonawczym, szczegdtowej specyfikacji tectinicznej wykonania i odbioru robdt budowlanyct)

(STWiOR), decyzji pozwolenia na budow; oraz postanowieniact) zawartych w niniejszej SIWZ i we

wzorze umowy.

3. Zamawiaj;cy proponuje aby Wykonawca sporz;dzit kalkulacj; ceny w postaci kosztorysu, ktdry

mofe byd niezb;dny podczas badania i oceny ofert a wymagany b;dzie przed podpisaniem

umowy z wykonawc;, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystntejsza.

4. Zatqczone do SIWZ przedmiary robdt naiezy traktowad jako element dodatkowy (pomocniczy),

a nie stuzqcy do obticzenia wynagrodzenia.

5. Cena oferty powinna byd wyrazona wsetnycti cz;kiacti ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokr^lania „wgdr;'' cyfry ^S' iwi;kszycti, wyst^puj^cej na

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

6. Wszeikie rozliczenia mi;dzy Zamawiajqcym a wykonawc; prowadzone b;d; w polskict) ztotych.
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7. Wykonawca winien uwzgl^dnic w cenie oferty koszt wszelkich robot: przygotowawczych,

odtworzeniowych i porzqdkowych, ewentuatnego usuni^cia kolizji z urzqdzeniami obcymi,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, telefon, woda i energia

elektryczna) odtworzenia drdg i chodnikdw, wywozu nadmiaru grurrtu, zag^szczenia gruntu,

ewentualnego pompowania wody, pelnej obstugi geodezyjnej, oznakowania pionowego na czas

prowadzenia robdt, wykonania wszelkich robot towarzyszqcych oraz robdt dodatkowych

zwiqzanych z organizacj^ 1 zabezpieczeniem placu budowy, jak rowniez wykonanie wszelkich

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

budowy do nale^ego stanu, itp.

XIV. Opis kryteiidw oceny ofert.

1. Zamawiaj^cy oceni oferty za pomoc^ kryteriow, ktorym przypisana b^dzie odpowiednia waga

i przyznawane b^dq punkty. t^cznie (ze wszystkich kryteridw), maksymalnie oferta moze zdobyc

100 punktdw. Jako najkorzystniejszq oferty Zamawtaj^cy uzna t^, ktora uzyska najwi^ksz^ ilosc

punktdw.

2. Jezeli dwie lub wi^cej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert,

Zamawiaj^cy spo^rod tych ofert wybierze oferty z najnizszq cenq.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze oferta, ktdrej cena b^dzie razqco niska w stosunku do przedmiotu

zamowienia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera raz^co niskq cen^

Zamawiaj^cy zazqda stosownych wyjasnieh. Na wykonawcy spoczywa obowi^zek wykazania, ze

oferowana cena nte jest razqco niska.

4. Punkty przyznawane b^dq w oparciu o kryterium cena -100%

W tym kryterium maksymalnq ilosd, tj. 100 punktdw, moze zdobyc oferta z najnizszq cenq. Punkty (P)

zostan^ przyznane wedfug wzoru:

P = (najnizsza cena brutto spoirdd badanych ofert; cena brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt

Punkty przyznawane b^dq z doktadnosciq do dwoch miejsc po przeclnku.

XV. Formalnosci przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiqzany jest:

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

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni^zna;

2) przekazac informacje niezb^dne do wypetnienia wzoru umowy, np. osoby, ktore podpiszq

umowQ po stronie wykonawcy, ktore b^dq odpowiedzialne za realizacj^ obowiqzkow

umownych, itp.;

3) dostarczyc, woryginale, kosztorys podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy;

4) dostarczyc kserokopie poswiadczone za zgodnosc zoryginaiem nast^puj^cych dokumentow:

przynaleznos^ do wta^ciwej izby samorzqdu zawodowego oraz uprawnienia budowlane

kierownika budowy i kierownikdw robdt;

5) dostarczyd kopi^, poiwiadczon^ za zgodno^ zoryginaiem, umowy regulujqcej wspotpracQ

podmiotdw, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamdwienia zostata ziozona wspdinie przez

wykonawcdw.

XVi. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajqcy ustala zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dale]

.zabezpieczeniem", w wysokoki 10% ceny calkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczert z tytuiu niewykonania lub nienaiezytego wykonania umowy.
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2. Zabezpieczenie moze by£ wnoszone, a w trakcie realizacji umowy zmienione z zachowaniem jego

ci^gto^d i bez zmniejszenia wysokoki, wedtug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku

z nastQpuj^cych form:

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

rachunek bankowy Zamawiajqcego nr04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgod^ na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzieiczej kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej,

z tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpleczentowych;

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej ̂ encji Rozwoju Przedsi^biorczoki (Dz.U. z 2007 r.

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

3. Ztre^ci zabezpieczenia przedstawionego wformie gwarancji/por^czenia winno wynika<^, ze bank,

ubezpieczyciei, por^czydei zapiaci na rzecz Zamawiaj^cego wterminie 30 dni od pisemnego

zadania kwot^ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwotania, bez

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

wezwanie Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

4. Kwoty zabezpieczenia podlegaj^ce zwrotowi ulegaj^ zmniejszeniu przy zwrocie ztytutu potrqceh

za zlq jakost^ przedmiotu zamowienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub nakfadbw

poniesionych przez samego Zamawiajqcego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonaf tego wykonawca

robot.

5. Zabezpieczenie w pieni^dzu wnosi si^ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si^ na

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

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieni^dzu,

Zamawiajqcy zmieni form^ na zabezpieczenie wpieniqdzu, poprzez wyptat^ kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpbzniej w ostatnim dniu waznoid dotychczasowego

zabezpieczenia.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiaj^cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zambwienia

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

SIWZ.

2. Wz6r umowy zostanie uzupelniony o niezbfdne dane dotyczqce wykonawcy, wartosci umowy

oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania lanowy.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przysluguj^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miaf

interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz ponidst lub moze ponieS^ szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisdw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przystuguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list^ oiganizacjl

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

Urz^du Zambwieh Publicznych, wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkbw zamowienia.

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

1) okresienia warunkbw udzialu w post^powaniu;
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2) wykluczenia odwcHujqcego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwolujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdiowe informacje dotycz^ce wnoszenia ̂ rodkdw ochrony prawr)ej znajduj^ si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XIX. inne Informacje.

Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2) mozliwoki sktadania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziatu w post^powantu.

XX. Wykaz zal^anlkdw.

Zat^cznik nr l-formuiarz oferty

Zat^cznik nr2 -formuiarz oiwiadczenia wykonawcy

Zaf^cznik nr3 -formuiarz oswiadczenia wykonawcy

Zaiqcznik nr 4-formuiarz wykazu wykonanych robdt

Zafgcznik nr 5 -formuiarz wykazu osdb

Zat^cznik nr 6 -formuiarz wniosku o wycofanie oferty

Zatqcznik nr 7 - wzdr umowy
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