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I. Nazwa t adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrbw Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwtenia.

PostQpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoici szacunkowej ponlze]

kwot okreilonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 28 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dale] „ustawq Pzp".

III. Opls przedmlotu zamdwienla.

1. Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompietnych obiektow

budowianych lub ich cz^sci oraz roboty w zakresie inzynierii wodnej 1 IqdoweJ; 45300000-0 Roboty

instaiacyjne wbudynkach; 45400000-1 Roboty wykonczeniowe wzakresie obiektow
budowianych.

2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa budynku w Patapusie, potozonego na dziatce
0 nr ewidencyjnym 157/4 wraz ze zmiang sposobu u^kowania, zobiektu handlowego na

budynek mieszkalny oraz zagospodarowaniem terenu.

3. Szczegbfowy opis przedmiotu zambwienia w sposbb jednoznaczny i wyczerpuj^cy, za pomocq

dostatecznie doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgl^dniajqcy wymaganta i okolicznosci

mogqce mieb wptyw na sporzqdzenie oferty znajduje si? w zaiqcznikach do SIWZ: specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robbt, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.

4. Jezeli w szczegbtowym opisie przedmiotu zambwienia wyst^pujq nazwy wtasne producentbw lub

wyrobbw, to zostaty uzyte wytqcznie wcelu wskazania zaiozonego standardu przyj?tych
rozwiqzan. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych materiatbw i urzgdzert niz podane

w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrbw rbwnowaznych • nie

gorszych niz okreslone wtej dokumentacji. Pod poj?ciem .parametry rbwnowazne - nie gorsze"
Zamawiaj?cy rozumie parametry o standardach jakosciowych co najmniej takich samych lub

wyzszych, niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbt, dokumentacji

projektowej i przedmiarze.

IV. Termin wykonania zambwienia.

Zadanie nalezy wykonab w teiminie do 30.09.2019 r.

V. Warunki udzlahi w post?powaniu.

1. 0 udzielenie zambwienia mog? ubiegab si? wykonawcy, ktbrzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz

spetniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce;

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - s? ubezpieczeni od odpowiedzialnoki cywilnej

w zakresie prowadzonej dziafalnosci na kwot? minimum 280.000 zt;

2) zdolno^ci technicznej lub zawodowej:

a) wykonali co najmniej dwie roboty w ramach odr?bnych umbw, ktbre swoim zakresem
obejmowaty; wykonanie lub remont instalacji sanitarnej wewn?trznej, wykonanie lub

remont instalacji elektrycznej,

b) dysponuj? kierownikiem budowy, ktbry jednoczeinie b?dzie petnH funkcj? kierownika
robbt, posiadaj^cym uprawnienia w specjalnoki konstrukcyjno-budowlanej.

2. Zamawiaj?cy oceni spetnianie warunkbw udziatu w post?powaniu na podstawie dokumentbw,

o ktbrych mowa w pkt. VII.
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3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spefniania warunkow udziatu w post^powaniu, moze polegad
na zdolnokiach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiajqcemu, ze realizujqc zamdwienie, b^dzie
dysponowat zasobami tych podmiotow. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
wzakresie zdolnosci technicznej izawodowej wykonawca musi zapewnid bezposredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamowienta.

4. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada
solidarnle z podmiotem, ktory zobowiqzat si? do udost?pmenia zasobow, za szkod? poniesionq
przez Zamawiaj^cego powstafq wskutek nieudost?pnienla tych zasobow, chyba ze za
nieudost?pnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Jezeli zdoinoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdolnoSci

wykonawca si? powofuje, nie potwierdzaj? spefnienia przez wykonawc? warunkdw udziatu
w po5t?powamu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy zqda,
aby wykonawca w terminie okreilonym przez Zamawiajqcego:

1) zastqpH ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi?zai si? do osobistego wykonania zamowienia, jezeli wykaze zdolno^i techniczne iub
zawodowe lub sytuacj? finansowq lub ekonomiczn?, o ktdrej mowa w pkt V.1.1).

6. W przypadku wykonawcow wyst?puj?cych wspdinie warunki udziatu w post?powaniu z zakresu
zdolnoSci technicznej lub zawodowej zostan? uznane za spetnione, jezeli warunek zostanie

speiniony w catoici przez co najmniej jednego z wykonawcow.

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

1. Zamawiaj?cy wykluczy z udziatu w post?powaniu wykonawcdw, ktdrzy:

1) wsposdb zawiniony powaznie naruszyli obowi?zki zawodowe, copodwaza ich uczciwosd,
w szczegolnoSci gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa

nie wykonali lub nienatezycie wykonali zamdwienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykazad za
pomoc? stosownych Srodkdw dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp);

2) ktdrzy, z przyczyn lez?cych po ich stronie, nie wykonali albo nienalezycie 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 doprowadzito do

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

2. Wykluczenie nastqpi, jezeli nie upiyn?ty 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw?

do wykluczenia.

3. Zamawiaj?cy moze nie wykluczyd wykonawcy na podstawie powyzszych przestanek, jeili ten
przedstawi dowody na to, ze podj?te przez niego ̂ rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego

rzetelnoSci, w szczegdInoSci przedstawi wyczerpujqce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz

udowodni podj?cie konkretnych irodkdw technicznych, oiganizacyjnych i kadrowych, ktdre s?

odpowiednie dia zapobiegania dalszemu, nieprawidtowemu post?powaniu wykonawcy.

VII. Wykaz o^iadczer^ lub dokumentdw, potwierdzaj?cych spetnianie warunkdw udziatu
w post?powanlu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca musi dot?czyd:

1) aktuaine na dzieri sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zat?czniku nr 2 i 3 do

SIWZ, w tym dotycz?ce podwykonawcdw, ktdrym wykonawca zamierza powierzyd wykonanie

cz?ici zamdwienia;

2) w przypadku podmiotdw wyst?puj?cych wspdinie (np. konsorcjum):
a) oiwiadczenia ospetnianiu warunkdw udziatu w post?powaniu ibraku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnie,
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b) petnomocnictwo, o ktorym 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 zasobbw, zawieraj?ce:

a) zakres dost?prtych zasobow,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

c} zakres i udziaf podmiotu przy wykonywaniu zambwienia pubiicznego,
d) informacj? czy podmiot, na ktbrego zdoinoici wykonawca si? powoluje w zakresie

warunkbw udziaiu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodoswych lub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usiugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczq;
4) pdnomocnictwo w formie or^ina^u lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca sWada ofert? przez ustanowionego pelnomocnika.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszaenia na stronie intemetowej informacji, o ktbrej mowa
wart.86 ust. 5 nalezy przekazac oiwiadczenie o przynaleznoki lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitatowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawid dowody, ze powiqzania z innym wykonawc? nie
prowadz? do zakfbcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenle zamowienia. W przypadku
wykonawcbw wyst?puj?cych wspblnie oSwiadaenie musi ztozyc kazdy z wykonawcbw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaj?cego wykonawca dostarczy:

1) w zakresie niepodiegania wykiuczeniu:

a) informacj? z Krajowego Rejestru Kamego 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 sWadania

ofert, przy czym;

- jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu sktada informacj? z odpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rbwnowazny dokument wydany
przez wfaSciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktbrym wykonawca ma

siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktbrej dotyczy
informacja albo dokument, wzakresie okreslonym wart.24 ust. 1 pkt 13, 14 121 -

dokument powinien byb wystawiony nie wczeSniej niz 6miesi?cy przed uptywem

terminu sktadania ofert,

- wykonawca majqcy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wodniesieniu do

osoby majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktbrej
dotyczy dokument okreilony w lit. a), sktada dokument, o ktbrym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli w kraju, w ktbrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktbrej dokument
miat dotyczyd, nie wydaje si? takicti dokumentbw, zast?puje si? go dokumentem

zawieraj?cym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem

sqdowym, administracyjnym alt>o organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego

wtaiciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesniej

niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem ^rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zambwienia publiczne;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzaj?cy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwi?zanej z przedmiotem zambwienia na sum? gwarancyjn? minimum 280.000,00 zt;
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Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze rfozyd ww. dokumentu, wowczas moze

ztozyd inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob potwierdza spetnianie warunku
posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3) w zakresie zdoinoki technicznej lub zawodowej:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczeiniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sWadania ofert, a jezeli okres prowadzenia Jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartoki, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz

ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatqczeniem dowoddw okreiiajqcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane ̂ odnie z przepisami prawa budowlanego I prawidtowo ukodczone, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskac tych
dokumentdw - inne dokumenty,

b) wykaz osdb, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdinoki odpowiedzialnych za iwiadczenie ustug, kontroi^ jakoici lub kierowanie

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

uprawnien, doSwiadczenia 1 wyksztatcenia niezb^nych do wykonania zamdwienia

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacjq
o podstawie do dysponowania tymi osobamt.

4. Jezeli wykaz, oSwiadczenia lub inne ztozone przez wykonawc? dokumenty b^dq budzid
wqtplrwoici Zamawiajqcego, moze on zwrdcic si^:

1) bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane dostawy lub ustugi
byty wykonane lub sq wykonywane o dodatkowe tnformacje lub dokumenty w tym zakresie;

2) do wtakiwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym miejsca zamieszkania ma osoba, ktdrej
dokument dotyczy, o udzielenie niezb^dnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowiqzany do ztozenia oswiadczeii lub dokumentdw potwierdzaj^cych

powyzsze okolicznoici, jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o lie sq aktualne, o aym wykonawca poinformuje
Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentualnie

numeru sprawy, lub

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

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

6. Zamawiajqcy przewiduje zastosowanie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VIII. Informacje o sposobie porozumlewania sl^ Zamawiajqcego z wykonawcaml.

1. Osobq wyznaczon^ do porozumiewania si^ 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 uzyciu znaku sprawy 16.271.36.2018:
1) feksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) poczt? elektroniczn? na adres: joanna.leonik@>gminao5trowmaz.home.pl;

3) poczt? tradycyjn? na adres: Urzgd Gminy Ostrdw Mazowiecka, ul. gen. Wladystawa
Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynne w dni robocze w godzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, postadca lub osobiicie maj?
byd ziozone nast^pujqce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w oryginale;
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2) oiwiadczenie 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 Zamawiaj^cego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopii poiwiadczonej za zgodnos^ z oryginalenri notarialnie lub

przez osoby udzielaj^ce petnomocnictwa;

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

4. Wykonawca moze zwrdcic sIq do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SfWZ. Zamawiajqcy udzieli

wyja^niei^ niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci StWZ wptynie do Zamawiaj^c^o nie pdiniej niz

do kor^ca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

IX. Wym«^ma dotyczqce wadium.

1. Zamawiajqcy ustala wadium w wysokoici 5.000,00 zt

2. Wadium nalezy wnie^ przed uptywem terminu sktadania ofert na caty okres zwi^nia ofertq

w jednej z nast^puj^cych form;

1} pieniqdzu;

2) porQCzeniacti bankowych lub por^czeniach spdtdzielczej kasy oszcz^dno^lowo-kredytowej,

z tym ze por^czenie kasy jest zawsze por^eniem pieni^znym;

3) gwarancjacti bankowyct);

4) gwarancjacli ubezpieaeniowych;

5} por^eniacti udzielanyctt przez podmioty, o ktdryct) mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej ̂ encji Rozwoju Przedsi^blorczoSci (Dz.U. z 2014 r.

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

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu:

1) nale^ wptacic na racbunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka
nr 04 8923 0008 00031046 2000 0006 zdopiskiem „wadium IG.271.36.2018 Patapus"

zzachowaniem nalezytej starannoki, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje si^ termin

uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii po^iadczonej za

zgodnosc z oryginatem, potwierdzajqcy dokonanie przelewu nale^ trwale dotqczy^ do oferty;

2) zostanie zwrdcone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany w formularzu oferty,

a gdy ten nie zostanie podany, na ractiunek bankowy, z ktdrego wadium wptyn^to do

Zamawiaj^cego;

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

ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

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

1) powinien zawierac bezwarunkowe i nieodwotaine zobowiqzanie gwaranta lub por^czyciela

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

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okolicznoici okre^lonycti w ustawie;

2) powinien zostac dot^czony na state do oferty w formie kopii po^wiadczonej za zgodnoid

z oryginatem, a oryginat powinien bye dotqczony do oferty.

5. W przypadku wyco^nia oferty, ktdra zostata juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,

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

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

ktdry nalezy zwrdcid zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz

pieniqdz).

X. Termin zwiqzania oferty.
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Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania ofertq
rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XI. Opis sposobu prz^otowsnla ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzenlem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie
od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezysporzqdzi^wj^zyku polskim, a jej tre^cmusiodpowiadad treici SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w spos6b trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowainionq

do reprezentowania wykonawcy na zewn^trz 1 zaci^gania zobowiqzan w wysoko^i
odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferte naleh^ zlo^d wzamknietei kooercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa iadres

Zamawiaiaceeo. nazwa 1 adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na _Remont budvnku

w Paiapusie". Nie otwierac przed 12 erudnia 2018 r. eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cata oferta wraz z zaf^cznikami byta w trwaly sposdb ze sobq pot^czona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistnq dekompletacj^;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

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

osob^ podpisuj4C4 oferty;

4) informacje zastrzetone, Jako tajemnica przedsi^biorstwa byfy przez wykonawcy ztozone

w oddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemn1ca przedsi^biorstwa" iub spi^te

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

wskazania, ktdre informacje stanowi^ tajemnicQ przedsi^biorstwa oznaczad b^dzie, ze wszelkie

o^wiadczenia i zaiwiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post^powania $4 jawne bez

zastrzezen. Zastrzezenie informacji, ktbre nie stanowi^ tajemnicy przedsi^biorstwa

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji b^dzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowad b^dzie ̂ odnie z ucbwatq SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. IN 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 wyja^nienia i/lub dowody stanowic b^d^ tajemnicy

przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie

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

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

zastrzezenia, jednocze^nie 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 Zamawtajqcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawladomienie powinno wspos6b jednoznaczny wskazywad co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd ztozone wedtug takich samych zasad, jak
oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisad stowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktbry wprowadzif zmiany i po

stwierdzeniu poprawno^i procedury dokonywania zmian, zostan^ dotqczone do oferty;

2} wycofena pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma
pisemny wniosek o wycofenie ztozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczeh woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, aw przypadku podpisania wniosku przez innq osob^ nalezy dotqczyd stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wzor formularza wniosku o wycofenie oferty
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stanowi zaiqcznik do SIWZ. Ofert? wycofanq Zamawiajqcy zwrbci wykonawcy niezwrtocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8, Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej wdokumentach zfozonych na potwierdzenie

spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiaj^cy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszcz^cia

post^powania.

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

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. i pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoici iw^tpliwoki
dotycz^ce tresd zapisdw wSIWZ natezy zatem wyja^nid zZamawiajqcym przed terminem

skladania ofert w trybie przewidzianym w pkt Vllt niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz temnin skladania I otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urz^u Gminy (pok6j nr 15,1 piftro)
do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie sfe 12 grudnia 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechcq byd
obecni podczas otwarcia ofert, proszeni oobecno^d w siedzibie Zamawiajqcego, na gdrnym

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

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

3. Zamawiajqcy niezwlocznie zwrdci oferty, kt6ra zostanie ziozona po termlnie.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Za reaiizacj^ przedmiotu zamdwienia ustala st^ wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Zestawieniem planowanych prac jest zakres robdt opisany w projekcie budowtanym,
wykonawczym, szczegotowej specyOkacji technicznej wykonania iodbioru robdt budowlanych

(STWiOR), decyzji pozwolenia na budow^ oraz postanowieniach zawartych w niniejszej SIWZ i we

wzorze umowy.

3. Zamawiaj^cy proponuje aby Wykonawca sporzqdzil kalkulacj^ ceny wpostaci kosztorysu, ktdry

moze bye niezb^dny podczas badania i oceny ofert a wymagarry b^dzie przed podpisaniem
umowy z wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Zaiqaone do SIWZ przedmiary robdt nalezy traktowad jako element dodatkowy (pomocniczy),

a nie stuzqcy do obliczenia wynagrodzenia.

5. Cena oferty powinna byd wyrazona wsetnych cz^sciach ztotego, tj.do drugiego miejsca po

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania „wg6r§" cyfry „5" iwi^kszych, wyst^puj^cej na

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

6. Wszelkie rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a wykonawcy prowadzone b^d^ w poiskich ztotych.

7. Wykonawca winien uw^l^dnid weenie oferty koszt wszelkich robdt: przygotowawczych,

odtworzeniowych i porz^dkowych, ewentualnego usuni^cia kolizji z urzqdzeniami obcymi,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, telefon) odtworzenia

drdg i chodnikdw, wywozu nadmiaru gruntu, zag^szczenia gruntu, ewentualnego pompowania

wody, pelnej obslugi geodezyjnej, oznakowania pionowego na czas prowadzenia robdt,

wykonania wszelkich robdt towarzysz^cych oraz robdt dodatkowych zwiqzanych z organizacj^

i zabezpieczeniem placu budowy, jak rdwnlez wykonanie wszelkich badah niezb^dnych do

dokonania odbioru kodcowego robdt, a takze koszty doprowadzenia placu budowy do nalezytego

stanu, itp.

XIV. Opis kryteriow oceny ofert.

1. Zamawiaj^cy oceni oferty za pomoc^ kryteridw, ktdrym przypisana b^dzie odpowiednia waga

i przyznawane b^dq punkty. tqcznie (ze wszystkich kryteridw), maksymalnie oferta moze zdobyd

Strma 9 z 13



Znak sprawy: IG.271-36.2018

Nazwa zadania; .ftemont budynku w Pa<apusie'

100 punktow. Jako najkorzystniejszq ofert? Zamawiajqcy uzna ktora uzyska najwi^kszq
punkt6w.

2. Jezeli dwie lub wi^cej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteribw oceny ofert,
Zamawiaj^cy sposrod tych ofert wybierze ofertQ z najnizszq cenq.

3. Zamawiajtcy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b^dzie razqco niska wstosunku do przedmiotu
zamdwienia zostanie odrzucona. Wcelu ustalenia czy oferta zawiera raz^co niskq cen^

Zamawiajqcy zazqda stosownych wyjainiert. Na wykortawcy spoczywa obowiqzek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz^co niska.

4. Punkty, z doWadnoiciq do dwoch miejsc po przecinku, przyznawane b^dq w oparciu o kryteria:
1) cena-60%

W tym kryterium maksymainq iloic, tj. 60 punktdw, moze zdobyd oferta z najnizsz^ cen^. Punkty (P)
zostan^ przyznane wedfug wzoru:

P = (najnizsza cena brutto spoSrbd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 100% x 60 pkt
2) okresgwarancji-40%

W niniejszym kryterium wykonawca moze zdobyd maksymalnie 40 punktow za 5-letni okres
gwarancji. Okres gwarancji liczony b^dzie od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
i przekazania do eksploatacji. W okresie gwarancji wykonawca zobowiqzany Jest w szaegolnoki
bezpiatnie w^conywac czynnoSci niezb^dne do utrzymania gwarancji, przewidziane przez
producentbw urzqdzeiS, bezpfatna wymiana lub naprawa eiementdw niezb^dnych do
funkcjonowania urzqdzert, usuwanie zgloszonych przez Zamawiajqcego awarii urzqdzen, swiadczenie
wsparcia technicznego (patrz § 9 wzoru umowy). W niniejszym kryterium punkty przyznawane b^dq
w nastQpujqcy sposob:

- minimalny okres gwarancji 2 lata - 0 pkt

-okres gwarancji 3 lata - 20 pkt

-okres gwarancji 4 lata - 30 pkt

-okres gwarancji 5 lat-40 pkt.

XV. Formalnoid przed zawarciem umowy w ̂xawie zamdwienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiqzany jest:

1) dostarczyd Zamawiajqcemu wzdr dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia - w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni^zna;

2) przekazad informacje niezb^ne do wypeinienia wzoru umowy, np. osoby, ktdre podpiszg

umow^ po stronie wykonawcy, ktdre b^d^ odpowiedzialne za realizacj; obowi^zkdw
umownych, itp.;

3) dostarczyc, wor^inale, kosztorys podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy;

4) dostarczyc kserokopie po^wiadczone za zgodno^ z oryginatem nast^puj^cych dokumentdw:

przynaleznosc do wtaicrwej izby samorz^du zawodowego oraz uprawnlenia budowlane

kierownika budowy;

5) dostarczyd kopi?, poswiadczonq za zgodnoic zor^inafem, umowy regulujqcej wspdiprac^

podmiotow, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamdwienia zostala ziozona wspdinie przez

wykonawcdw.

XVi. Wymagania dotycz^ce zabezfHeczenia naiezytego wykonanla umowy.

1. Zamawiajqcy ustala zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy, zwanego dalej

„2abezpieczeniem", w wysokoki 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie siuzy

pokryciu roszczed z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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2. Zabezpieczenie moze byd wnoszone, a w trakcie realizacji umowy zmienione z zachowaniem jego
ciqgtoki ibez zmniejszenia wysokoki, wedfug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku
z nast^pujqcych fotm;

1} pieniqdzu - 100% zabezpieczenia na caty okres nalezy wniesc przed podpisaniem umowy na
rachunek bankowy Zamawtajqcego nr04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazid zgodg na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

2) porgczeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy oszczgdnokiowo - kredytowej,
z tym ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoki (Dz.U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

3. ZtreSci zabezpieczenia przedstawionego wformie gwarancji/porgczenia winno wynikad, ze bank,
ubezpieczyciel, porQCzyciel zaplaci na rzecz Zamawiajqcego wterminie 30 dni od pisemnego
zqdania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwcrfania, bez
warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh wykonawcy ibez dochodzenia czy

wezwanie Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

4. Kwoty zabezpieczenia podlegajqce zwrotowi ulegaj^ zmniejszenia przy zwrocie ztytirtu potrqceri
za ztg jakoSd przedmiotu zamdwienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub naktadow
poniesionych przez samego Zamawiajqcego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonat tego wykonawca

robdt.

5. Zabezpieczenie w pieniqdzu wnosi sig na caty okres, a zabezpieczenie w innej formic wnosi sig na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiqzaniem sig wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na koiejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniqdzu,

Zamawiajqcy zmieni form? na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptat? kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpozniej wostatnim dniu waznoici dotychczasowego
zabezpieczenia.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

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

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

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupelniony o niezbgdne dane dotyczqce wykonawcy, wartoici umowy

oraz warto^i i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XViii. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ dki ochrony prawnej przystuguj^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat

interes wuzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponied szkodg wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisdw ustawy Pzp.

2. $rodki ochrony prawnej przystugujq rdwniez organizacjom wpisanym na listg oiganizacji
uprawnionych do wnoszenia irodkdw ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie internetowej

Urz^du Zamdwiert Publicznych, wobec ogtoszenia ozamdwieniu oraz specyflkacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przystuguje wobec czynnoSci:

1) okresienia warunkdw udziatu w postgpowaniu;
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2) wykluczenia odwotuMcego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzuceniaofertyodwoiujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwtenia;

5) wyboruofertynajkot7VStniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotycz^ce wnoszenia srodkow ochrony prawnej znajdujg si§ wdziale VI
ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiaj^cynieprzewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2) mozliwo^i skladania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziatu w post^powaniu.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i ait 14 Rozporzqdzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwtqzku z przetwarzaniem danych
oscbowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych „RODO"} Informuj?, ze:

1) administratorem Paiistwa danych osobowych jest Gmina Ostrbw Mazowiecka reprezentowana
przez Wdjta z siedzib^ przy ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka,

REGON: 550667913;

2) administrator wyznaczyt inspektora Ochrony Danych - Pana Jaromira Dylewskiego,

z ktorym mogq si? Pai^stwo kontaktowad w sprawach przetwarzania Paiistwa danych
osobowych poprzez adres e-mail: iod@gminaostrowmaz.home.pl;

3) Pai^stwa dane osobowe b^d? przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane
przetwarzane b^d? w cetu przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz - w przypadku zawarcia umowy - na etapie jego realizacji na podstawie

przepisdw prawa (m.in. ustawy Prawo zamdwieh pubticznych iaktow wykonawczych do niej,

Kodeksu cywilnego, ustawy o dost?pie do informacji publicznej);

4) odbiorcami Par^stwa danych osobowych b?d? osoby iub podmioty, ktdrym udost?pniona

zostanie dokumentacja post?powama woparciu oart. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy zdnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwier^ publicznych oraz na podstawie ustawy odost?pie do

informacji publicznej;

5) administrator nie przekazuje Padstwa danych osobowych do pai^stwa trzeciego Iub organizacji

mi?dzynarodowej;

6) dane osobowe b?d? przechowywane przez okres wynikaj^cy z przepisdw prawa,

w szczegdinosci ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu dzialania archiwdw zakiadowych;

7) administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach,

w tym profilowania;

8) przystuguje Paiistwu prawo:

a) dost?pu do tre^ci swoich danych,

b) prawo ich sprostowania,

c) prawo ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18
RODO,

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych,

e) do usuni?cia danych osobowych w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d Iub e RODO,
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f) do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, poniewaz podstawq prawn^ ich
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Wykaz zatgcznikdw.

Zafqcznik nr 1 - formuiarz oferty

Zatqcznik nr 2 -formuiarz oswiadczenia wykonawcy

Zatqcznik nr 3 -formuiarz oswiadczenia wykonawcy

Zafgcznik nr 4-formuiarz wykazu wykonanych robdt

Zat^cznik nr 5 - formuiarz wykazu os6b

Zaf^cznik nr 6 - formuiarz wniosku o wycofenie oferty

Zafqcznik nr 7 - wz6r umowy

Zaiqanik nr 8 - formuiarz oswiadczenia dot. grupy kapitatowej

Zaf^cznik nr 9 - o^iadczenie o braku zakazu ubiegania si^ o zamdwienia publiczne
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