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Znak sprawv: 16.271.32.2018

Nazwa zadania; .Pnebudowa ul- Wschodniej w Starym Lubiejewie"

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamowienla.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej

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

2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dalej „ustaw^

Pzp".

III. Opis przedmiotu zamdwienla.

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

2. Przedmiotem zamowienia Jest przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie na odcinku

ok. 190 m z przeznaczeniem na ruch lekki KRl, polegajqca na wykonaniu jezdni o szerokosci 3,0 m
z kostkl brukowej, poboczy z mieszanki kruszywa Jamanego 2x0,5 m.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokofu
odbioru kohcowego robot.

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

5. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq

dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okresleh, uwzgl^dniaj^cy wymagania I okolicznosci

mogqce mied wplyw na sporzqdzenie oferty znajduje si§ w zaf^cznikach do SIWZ: specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

IV. Termin wykonania zamdwienla.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do 30.11.2018 r.

V. Warunki udziatu w post^powaniu.

1. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz

spetniaj? warunki udziatu w post?powaniu dotycz?ce:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) s? ubezpieczeni od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na

kwot? minimum 150.000,00 zt;

2) zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a) dysponuj? kierownikiem budowy posiadaJ?cym uprawnienia w specjalnoki drogowej;

b) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnokl jest krotszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegaj?ce na

budowie drogi o konstrukcji projektowanej na obcl?zenie co najmniej ruchem KRl,

o nawierzchni z kostki brukowej o dtugosci co najmniej 100 m.

2. Zamawiaj?cy oceni spetnianie warunkow udziatu w post?powaniu na podstawie dokumentow,

0 ktorych mowa w pkt. VH.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w post?powaniu, moze polegac
na zdolnokiach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotow, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiajgcemu, ze realizuj?c zamowienie, b?dzie

dysponowat zasobami tych podmiotow. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu

w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej wykonawca musi zapewnic bezposredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia.
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Znaksprawy: IG.271.32-2018

Nazwa zadanla: .Przebudowa ul. Wschodnie] w Starym Lubiejewie'

4. Wykonawca, ktory pofega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktory zobowi^zat si^ do udost^pnienia zasobdw, za szkod^ poniesionq

przez Zamawiajqcego powstatg wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za

nieudost^pnienie zasobow rtie ponosi wiriy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktorego zdolnosci

wykonawca si^ powotuje, nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawc^ warunkow udzialu

w postQpowaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da,

aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

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

2] zobowiqzal si^ do osobistego wykonania zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub

zawodowe lub sytuacj? finansow^ lub ekonomicznq, o ktorej mowa w pkt V.1.1).

6. W przypadku wykonawcow wyst^puj^cych wspolnie warunki udziatu w post^powaniu z zakresu

zdolnosci techniczne] lub zawodowe] zostan^ uznane za spetnione, jezeli poszczegolny warunek

zostanie spetniony w calosci przez co najmniej jednego z wykonawcow.

7. Zamawiajqcy informuje, ze w niniejszym post^powaniu najpierw dokonana zostanie ocena ofert,

a nast^pnie zbadane zostanie czy wykonawca, ktorego oferta zostata ocenlona jako

najkorzystniejsza, nie podiega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postQpowaniu (art.

24aa ustawy Pzp).

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

1. Zamawiaj^cy wyktuczy z udziatu w post^powaniu wykonawcow, ktdrzy:

1) w sposob zawiniony powaznie naruszyli obowi^zki zawodowe, co podwaza ich uczciwosc,

w szczegolnoki gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa

nie wykonali lub nienalezycie wykonali zamowienie, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazac za

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

2) ktorzy, z przyczyn lez^cych po ich stronie, nie wykonaii albo nienaiezycie wykonali w istotnym

stopniu wczesniejsz^ umow^ w sprawie zamowienia pubiicznego lub umow^ koncesji, zawart^

zzamawiajqcym, oktorym mowa wart, 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzito do

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

2. Wykiuczenie nast^pi, jezeli nie uptyn^ty 3 iata od dnia zaistnienia zdarzenia b^d^cego podstawy

do wykiuczenia.

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

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

rzetelnoki, w szczegolnosci przedstawi wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

udowodni podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^

odpowiednie dia zapobiegania dalszemu, nieprawidtowemu post^powaniu wykonawcy.

VII. Wykaz oswiadczei^ lub dokumentdw, potwierdzajqcych spetnlanie warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do ofertv wvkonawca musi dotaczvc:

1) aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zat^czniku nr 2 i 3 do

SIWZ, w tym dotycz^ce podwykonawcow, ktorym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

cz^ki zamowienia;

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

a) oswiadczenia ospetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu i braku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcow oddzielnie,

b) petnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;
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Znak sprawv: IG.271.32.2018

Nazwa zadania: .Przrtudowa ul. Wschodniej w Starym Lublejewie'

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

udost^pnienia swoich zasobow, zawierajqce;

a) zakresdost^pnychzasobow,

b) sposob wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamowienia pubiicznego,

d) informacj? czy podmiot, na ktbrego zdoinoki wykonawca si§ powotuje w zakresie

warunkow udziatu dotycz^cych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych iub do^wiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi, ktorych wskazane zdoino^i dotyczq;

4) petnomocnictwo w formie oryginalu Iub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego petnomocnika;

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

ust. 2 ustawy Pzp.

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

wart.86 ust. 5 nalezy przekazac oiwiadczenie o przynaleznoici Iub braku przynaieznosci do tej

same] grupy kapitafowej, oktorej mowa wart.24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp - formularz

oiwiadczenia stanowi zatqcznik do SIWZ. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, wykonawca moze

przedstawic dowody, ze powi^zania z innym wykonawca nie prowadz^ do zakfocenia konkurencji

wpost^powaniu oudzielenie zamowienia. Wprzypadku wykonawcow wyst^pujqcych wspdinie

oswiadczenie musi ztozyc kazdy z wykonawcow oddzielnie,

3. Na wezwanie Zamawiaiaceeo wykonawca dostarczv:

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, wystawion^ nie wczeiniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu skladania

ofert, przy czym;

- jezeli wykonawca ma siedzib^ iub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Poiskiej zamiast tego dokumentu sktada informacj^ z odpowiedniego

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

przez wtasciwy organ sqdowy Iub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzib^ Iub miejsce zamieszkania Iub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy

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

dokument powinien byd wystawiony nie wczesniej niz 6 miesr^cy przed uptywem

terminu sktadania ofert,

- wykonawca maj^cy siedzibe na terytorium Rzeczypospoiitej Poiskiej, w odniesieniu do

osoby maj^cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoiitej Poiskiej, ktdrej

dotyczy dokument okreslony w lit. a), sktada dokument, o ktorym mowa w literze a) tiret

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

miat dotyczyc, nie wydaje si^ takict) dokumentdw, zast^puje si^ go dokumentem

zawieraj^cym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem Iub przed organem

sqdowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego iub gospodarczego

wtasciwym ze wzgi^du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczeiniej

niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem irodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne — formularz oswiadczenia

stanowi zatqcznik nr 10 do SIWZ;
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Znak sprawv; IG.271.32.2018

NdTwa zadania: „Pr2ebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie"

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

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosd cywilnej wzakresie prowadzone] dziaialnosci

zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? minimum 150.000,00 zf;

Jezeli z uzasadnione] przyczyny wykonawca nie moze ztozyc ww. dokumentu, wowczas moze

ztozyc inny dokument, ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3) w zakresie zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

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

wraz z podaniem ich rodzaju, wartoki, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz

ktorych roboty te zostaty wykonane, z zaf?czeniem dowodow okredajqcych czy te roboty

budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty

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

dowodami, o ktorych mowa, s? referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez

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

przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskac tych

dokumentdw - inne dokumenty,

b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego,

wszczegolnoki odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontroi? jakosci lub kierowanie

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

uprawnieh, doswiadczenia i wyksztatcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacj?

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ziozone przez wykonawc? dokumenty b?d? budzid

w?tpliwoki Zamawiajgcego, moze on zwrocic si?:

1) bezposrednio do wtakiwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane dostawy lub usfugi

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

2) do wtasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym miejsca zamieszkania ma osoba, ktorej

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

5. Wykonawca nie jest obowi?zany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj?cych

powyzsze okolicznoki, jezeli:

1) Zamawiaj?cy posiada juz takie dokumenty, o ile s? aktualne, o czym wykonawca poinformuje

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

numeru sprawy, lub

2) s? dost?pne wformie elektronicznej za pomoc? bezptatnych i og6lnodost?pnych baz danych,

0 czym wykonawca poinformuje Zamawiaj?cego poprzez wskazanie adresu strony.

VIII. Informacje o sposobie porozumlewania si? Zamawiaj?cego z wykonawcami.

1. Osob? wyznaczon? do porozumlewania si? z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc? odbywa si? w j?zyku polskim, za pomoc? jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.32.2018:

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

2) poczt? elektroniczn? na adres: joanna.leonik@gminaostrowmaz.home.pl;

3) poczt? tradycyjn? na adres: Urz?d Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wtadystawa

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

15:30.
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Znaksprawy: IG.271.32.20ie

Nanva ladania: .Pr!ebudowa ul. WKhodnlej w Scarvm Lubiejewie'

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, posfanca lub osobiscie maj^

bye ztozone nast^puj^ce dokumenty:

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

2) oswiadczenie o przynaleznosci lub nie do grupy kapitatowej, w oryginale;

3) oswiadczenia i dokumenty dia wykazania speiniania warunkow udziatu w post^powaniu i braku

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

dokumentow oraz zgodnie z wezwaniem Zamawlaj^cego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryglnatem notarialnie lub

przez osoby udzielajqce petnomocnictwa;

5) zobowi^zanle podmiotbw trzecich w formie pisemnej, w oryginale.

4. Wykonawca moze zwrdcid si^ do Zamawiajqcego owyjasnicnie trcsci SIWZ. Zamawiajqcy udzieli

wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert,

pod warunkiem, ze wnlosek owyjasnienie tre^ci SIWZ wptynie do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz

do konca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

iX. Wymagania dotyczqce wadlum.

1. Zamawiaj^cy ustala wadlum w wysokosci 4.000,00 zt

2. Wadlum naiezy wnieic przed uptywem terminu sktadania ofert na caty okres zwi^zania ofertq

w jednej z nast^pujqcych form:

1) plenl^dzu;

2) por^czenlacti bankowych lub por^czenlach spotdzielczej kasy oszcz^dnokiowo-kredytowej,

z tym ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pleni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczenlowych;

5) por^czenlach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. S pkt 2 ustawy z dnIa

9 listopada 2000 r. o utworzenlu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsl^blorczoicl (Dz.U. z 2014 r.

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

3. Wadlum wnoszone w pieni^dzu:

1) naiezy przelad na rachunek bankowy Gmlny Ostr6w Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 zdopisklem „IG.271.32.2018 ul. Wschodnia w Starym

Lubiejewie" z zachowanlem nalezytej staranno^cl, ponlewaz za termin wnlesienia przyjmuje si^

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

za zgodnoS^ z oryginatem, potwierdzajqcy dokonanle przeiewu naiezy trwale dot^czyc do

oferty;

2) zostanie zwrocone na rachunek bankowy do zwrotu wadlum wskazany wformularzu oferty,

agdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, zktorego wadlum wptyngto do

Zamawiaj^cego;

3) zostanie zwrocone wykonawcy, ktdry wycofat oferty przed uptywem terminu na sktadanie

ofert, niezwtocznie na jego wnlosek.

4. Dokument wnlesienia wadlum w formie gwarancji lub por^czenla:

1) powinien zawierai^ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowl^zanle gwaranta lub por^czyclela

zaptaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne zqdanie Zamawlaj^cego wzywaj^ce

do zaptaty kwoty wadlum, powstate na skutek okolicznoScI okreslonych w ustawie;

2) w przvpadku wnlesienia eo orzez wvkonawcow wspolnie ubleeaiacvch sie o udzielenie

zamowlenia. powinien zawierac Informacie. ze dotvczv on wszvstkich wvkonawcdw. a nie tviko

teeo. na ktorego dokument zostat wvstawionv:
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3) powinien zostac dof^czony na state do oferty wformie kopii poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem, a oryginat powinien bye dotgczony do oferty.

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

0 ktorym mowa w pkt Xl.7.2) powinien uwzgl^dnic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegoinoki numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wpieniqdzu) lub adresu, pod

ktory nalezy zwrocic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieni^dz).

X. Termin zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwi^zany oferty przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania ofertq

rozpoczyna siQ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszeikie koszty zwi^zane ze sporzgdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezy sporz^dzic w j?zyku polskim, a jej trek musi odpowiadac treki SIWZ.

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

do reprezentowania wykonawcy na zewn^trz i zaci^gania zobowi^zari wwysokosci

odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferte nalezy ztozvc w zamkniete! kooercle. na ktdrei umieszczona bedzie nazwa 1 adres

Zamawiaiaceeo, nazwa i adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na ..Przebudowe ul. Wschodniei

w Starvm Lubieiewie". Nie otwierac przed 2 pazdziernika 2018 r., eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby:

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

zszyta) uniemozliwiaj'ac jej samoistnq dekompietacj?;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

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

osob^ podpisuj^c^ oferty;

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

w oddzielnej wewn^trzne] kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" lub spi^te

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

wskazania, ktdre Informacje stanowi^ tajemnic^ przedsl^biorstwa oznaczac bedzie, ze wszeikie

oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane wtrakcle niniejszego post^powania s^ jawne bez

zastrzezen. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowi^ tajemnlcy przedsi^biorstwa

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowac b^dzle zgodnle z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

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

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

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

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

Zamawiaj^cy uzna za skuteczne wytqcznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczekie wykaze, iz dane informacje stanowi^ tajemnica przedsi^biorstwa.

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

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

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzenlu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztokne wedtug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisac stowo „2MIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"
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zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po

stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostan^ dot^czone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma

pisemny wniosek owycofanie ziozonej oferty. Wniosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do skiadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ naleiy doi^czyc stosowne

pefnomocnictwo do wykonania tej czynnosci. Wz6r formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi zaf^cznik do SIWZ. Oferty wycofan^ Zamawiaj^cy zwroci wykonawcy niezwfocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach zfozonych na potwierdzenie

spefniania warunkdw udziaiu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie ^redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktorej tresd 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). Wszelkle niejasnosci iw^tpliwo^ci

dotycz^ce tresci zapisdw w SIWZ nalezy zatem wyjasnic z Zamawiaj^cym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII ninlejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termin skiadania i otwarda ofert.

1. Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urz^du Gminy (pokoj nr 15,1 pi^tro)

do dnia 2 pazdziernlka 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcle ofert odb^dzie si^ 2 pazdziernlka 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechcq bye

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s^ oobecnosc w siedzibie Zamawiajqcego, na gornym

korytarzu przed sekretariatem nr 15, I pi^tro, na co najmniej 5 minut przed godzin^ otwarcia,

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

3. Zamawiajqcy niezwtocznie zwroci ofert?, ktora zostanie zfozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obiiczenia ceny.

1. Cen? nalezy obliczyc odr?bnie dia kazdego zadania. Za realizacj? przedmiotu zambwienia ustala

si? wynagrodzenie kosztorysowe - kosztorys nalezy dot?czyc do oferty.

2. Wynagrodzenie powinno byd podane wformularzu ofertowym wzapisie slownym i liczbowym

z zastrzezeniem pkt. 3 ponizej.

3. Cena oferty powinna bye wyrazona w setnych cz?^ciach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowi?zuje zasada zaokr?glania nWgor?" cyfry „S" i wi?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 poiskich ztotych.

5. Wykonawca winien uwzgl?dnic w cenie oferty koszt wszelkich robot: przygotowawczych,

odtworzeniowych i porz^dkowych, ewentualnego usuni?cia kolizji z urz?dzeniami obcymi,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zapiecza budowy (naprawy, woda, energia

elektryczna, telefon) odtworzenia drog i chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu, zag?szczenia

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

na czas prowadzenia robot, wykonania wszelkich robbt towarzysz?cych oraz robot dodatkowych

zwi?zanych z organizacj? i zabezpieczeniem placu budowy, jak rowniez wykonanie wszelkich

badah niezb?dnych do dokonania odbioru kohcowego robbt, a takze koszty doprowadzenia placu

budowy do nalezytego stanu, itp.
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XIV. Opis kryteriow oceny ofert.

1. Zamawiajgcy oceni oferty za pomocg kryterium ceny, ktoremu przyplsana jest waga 100%. W tym

kryterium maksymaln^ ilosc, tj. 100 punktow, moze zdobyc oferta z najnizsz^ cen^. Ocenie

podlegac b^dzie kwota brutto. Punkty (P) zostan^ przyznane wedlug wzoru:

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

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

2. Zamawiaj^cy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b^dzie raz^co niska w stosunku do przedmiotu

zamowienia zostanie odrzucona. Wcelu ustalenia czy oferta zawiera razqco nisk^ cen^

Zamawiajgcy zaz^da stosownych wyjasnien. Na wykonawcy spoczywa obowi^zek wykazania, ze

oferowana cena niejest raz^co niska.

3. Jezeli dwie lub wi^cej ofert przedstawi tak^ sama cen^, wowczas Zamawiaj^cy wezwie do ziozenia

w terminie przez niego okreslonym ofert dodatkowych.

XV. Formalnoici przed zawardem umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Przed podpisaniem umow wykonawca zobowlqzanyjest:

1) dostarczyc Zamawiaj^cemu wzor dokumentu zabezpleczenia do zatwierdzenia - w przypadku

wniesienia zabezpleczenia w formie Innej niz pienl^zna;

2) przekazac Informacje niezb^dne do wypefnienia wzoru umowy, np. osoby, ktore podpisz^

umow^ po stronle wykonawcy, ktore b^dq odpowledzlalne za reallzacj^ obowi^zkow

umownych, Itp.;

3) dostarczyc kopi^, poswiadczonq za zgodnosc z oryglnafem, umowy regulujqcej wspofprac^

podmiotow, Jezeli oferta wybrana w celu reallzacjl zamowienia zostafa ziozona wspdinie przez

wykonawcow.

XVI. Wymaganla dotyczqce zabezpleczenia naleiytego wykonania umowy.

1. ZamawiaJ^cy ustala zabezpleczenle nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej

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

pokryciu roszaen ztytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpleczenle

nalezy wnlesc odr^bnle dia kazdego zadania.

2. Zabezpieczenie moze bye wnoszone, a w trakcie reallzacjl umowy zmlenione z zachowaniem Jego

ciqgtosci i bez zmnlejszenia wysokoki, wedtug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku

z nastepujgcych form:

1) pleni^dzu - 100% zabezpleczenia na caty okres nalezy wniesc przed podpisaniem umowy na

rachunek bankowy ZamawiaJ^cego nr04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgod^ na zaiiczenie kwoty wadlum na poczet zabezpleczenia;

2) por^czenlach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy oszcz^dnoSciowo - kredytowej,

z tym ze zobowiqzanle kasy jest zawsze zobowl^zanlem plenl^znym;

3} gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczenlowych;

5) por^czenlach udzlelanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia

9 llstopada 2000 r. o utworzeniu Polsklej AgencJI Rozwoju Przedsl^biorczoscl (Dz.U. z 2007 r.

Nr42, poz. 275 z pozn. zm.).

3. Z tresci zabezpleczenia przedstawlonego w formie gwarancji/poreczenia winno wynlkac, ze bank,

ubezpieczyclel, por^czyclel zapfaci na rzecz ZamawlaJ^cego w terminie 30 dni od pisemnego

z^danla kwot^ zabezpleczenia, na plerwsze wezwanle ZamawlaJ^cego, bez odwotania, bez

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

wezwanle ZamawlaJ^cego Jest uzasadnlone czy nie.
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4, Kwoty zabezpieczenia podlegaj^ce zwrotowi ulegajg zmniejszeniu przy zwrocie ztytutu potrgcert

za zfq jakosc przedmiotu zamdwienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub nak+adow

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

robot.

5. Zabezpieczenie w pieniqdzu wnosi si§ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si? na

okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowi^zaniem si? wykonawcy do przedluzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na koiejne okresy. W przypadku

nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30dni przed uplywem

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

Zam3wiaj?cy zmieni form? na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfat? kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpozniej wostatnim dniu waznoki 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?d?cym zafqcznikiem do niniejszej

SIWZ.

2. Wzor umowy zostanie uzupefniony o niezb?dne dane dotycz?ce wykonawcy, wartosci umowy

oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o ̂rodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguj? wykonawcy, atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial

interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc szkod? wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przysfuguj? rowniez organizacjom wpisanym na list? organizacji
uprawnionych do wnoszenia srodkow ochrony prawnej, ogtoszon? na stronie internetowej

Urz?du Zamowien Publicznych, wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

3. Odwotanie w niniejszym post?powanlu przysfuguje wobec czynnoki:

1) okrestenia warunkow udzialu w post?powaniu;

2) wyktuczenia odwotuj?cego z post?powania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotuj?cego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegolowe informacje dotycz?ce wnoszenia srodkow ochrony prawnej znajduj? si? wdziale VI
ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiaj?cynieprzewiduje:

1) przeprowadzenia aukcjl elektronicznej;

2) mozliwoki skfadania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztow udziatu w post?powaniu.

2. [w zakresie RODO] Vyykonawca zobowi?zany jest zapoznac si? z klauzul? informacyjn? w zakresie
przetwarzania danych osobowych, ktora stanowi Zaf?cznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Potwierdzeniem zapoznania si? z klauzul? informacyjn? jest oswiadczenie znajduj?ce si? w treki

formularza oferty.

XX. Wykaz zal?cznik6w.

Za{?c2nik nr l-formularz oferty
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Zat^cznik nr 2 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Za^cznik nr 3 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Zal^cznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych robot

Zaf^cznik nr 5 - formularz wykazu osob

Zaiqcznik nr 6 - formularz oswiadczenia dot. grupy kapitatowej

Zat^cznik nr 7 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zat^cznik nr 8 - wzor umowy

Zat^cznik nr 9 - klauzula Informacyjna

Zat^cznik nr 10 - oswiadczenie o braku zakazu ubiegania si^ o zam. publ.
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