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Znak sprawy: 16.271.7.2020

Nuwa zadania: .Pnebudowa odcinka wewn^trznej drogi gmlnnej wmiejKOwoicI Stok-etap \"

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostr6w Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrdw Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewbdztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwienia.

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

kwot okreilonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamdwiert publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej „ustawq

Pzp".

Mi. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowiane w zakresie budowy drdg.

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa odcinka wewn^trznej drogi gminnej wStoku

0 dtugosci ok. 301 m. Zatozenia projektowe: szerokoid jezdni z betonu asfaitowego - 3,5 m,

szerokosc poboczy z mieszanki kruszywa iamanego - 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na

obci^zenie ruchem Kfil.

3. Okres r^kojmi rozszerza si^ do 5 iat.

4. Szczegdiowy opis przedmiotu zamdwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpuj^cy, za pomoca

dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre^leh, uwzgiadniajacy wymagania 1 okolicznoki

mogace miec wptyw na sporzadzenie oferty znajduje sia w za^acznikach do SiWZ: specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.

5. W ocenie Zamawiajacego nie wystapuja czynnoki, ktdrych wykonywanie wymagaioby

zatrudnienia osdb ich wykonujacych na podstawie umowy o pracg.

IV. Termin wykonania zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonad w terminie do 30.09.2020 r.

V. WarunkI udziatu w postapowaniu.

1. 0 udzielenie zamdwienia moga ubiegac sia wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu oraz

spefniaja warunki udziafu w postapowaniu dotyczace:

1} sytuacji ekonomicznej lub finansowej: sa ubezpieczeni od odpowiedzialnoici cywilnej

w zakresie prowadzonej dziaialnosci na kwota minimum 150.000,00 zi;

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) dysponuja kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia w specjainoki drogowej;

b) w okresie ostatnich 5 Iat przed uptywem terminu sMadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziaialnosci jest krdtszy - wtym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty (kazda na

podstawie odrabnej umowy] polegajace na budowie lub przebudowie drogi o konstrukcji

projektowanej na obciazenie ruchem co najmniej KRl, o nawierzchni z betonu asfaitowego

0 diugosci CO najmniej 200 m wraz z budowa lub przebudowa co najmniej 2 zjazddw

indywidualnych.

2. Zamawiajacy oceni speinianie warunkdw udziaiu w postapowaniu na podstawie dokumentdw,

o ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia speiniania warunkdw udziaiu w postgpowaniu, moze polegac

na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotdw, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bgdzie

dysponowat zasobami tych podmiotdw. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
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Znaksprawy: 16.271.7 2020

Nazwa zadania: .Przebudowa odcinka wewn^Crznei drogi gminnej w mlejscowoici Stok - elap I'

w zakresie zdolnoki technicznej i zawodowe] wykonawca musi zapewnid bezpo^redni udziaf

podmiotu trzeciego w realizacji zam6wienia.

4. Wykonawca, ktdry pofega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktory zobowiqzat si^ do udost^pnienia zasobow, za szkod^ poniesionq

przez Zamawiajqcego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobdw, chyba ze za

nieudost^pnienie zasobow nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdoinosci

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

w post^powaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy zqda,

aby wykonawca w termlnie okreslonym przez Zamawiajqcego:

1] zast^plf ten podmlot Innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi^zal si^ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoici techniczne lub

zawodowe lub sytuacja finansowq lub ekonomiczn^, o ktdrej mowa w pkt V.1.1).

6. Wprzypadku wykonawcdw wyst^pujqcych wspdinie warunki udziatu w post^powanlu z zakresu

zdolnosci technicznej lub zawodowej zostan^ uznane za spelnlone, jezeli poszczegdiny warunek

zostanie spetniony w calosci przez co najmniej jednego z wykonawcdw.

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

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

najkorzystnlejsza, nie podlega wykluczenlu oraz spetnia warunki udziatu w post^powaniu

(art. 24a3 ustawy Pzp).

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

Zamawiajqcy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.

Vlt. Wykaz oswiadczed lub dokumentdw, potwterdzaj^cych spelnlanle warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do ofertv wykonawca musi dotaczvc:

1) aktualne na dzled 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^ki zamdwienia;

2) w przypadku podmiotdw wystepujgcych wspdinie (np, konsorcjum};

a) oiwiadczenia ospetnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu ibraku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzietnie,

b) petnomocnictwo, 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 swolch zasobow, zawieraj^ce:

a) zakres dost^pnych zasobow,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) informacjQ czy podmiot, na ktdrego zdolnoki wykonawca si^ powotuje w zakresie

warunkdw udziatu dotycz^cych wyksztatcenia, kwallfikacjl zawodowych lub do^wladczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotyczq;

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

wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego petnomocnika;

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

ust. 2 ustawy Pzp.

2. W terminie 3 dni od dnia zamleszczenia na stronle internetowej informacji, o ktdrej mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazad o^wiadczenle o przynalezno^ci lub braku przynaleznokl do tej
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Ziuksprawy: IG.271.7.2020

Naiwa tadania: .Przebudowa odclnka wewn^tnnej drogi gmlnnei w miejscowoici Stok -etap I'

samej grupy kapitatowej, okt6rej mowa wart. 24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp - formularz

oiwiadczenia stanowi zat^cznik do SIWZ. Wraz ze ztozeniem o^wiadczenia, wykonawca moze

przedstawid dowody, ze powi^zania z innym wykonawcq nie prowadz^ do zaktocenia konkurencji

w post^powaniu o udzielenie zamdwienia. W przypadku wykonawcdw wyst^pujqcych wspdinie

oiwiadczenie musi ztozyd kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaiaceeo wvkonawca dostarczv:

1] wzakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej wzakresie prowadzonej dziafalnoici

zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sum? gwarancyjn? minimum 150.000,00 zt;

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

ztozyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza spelnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2) w zakresie zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a] wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wcze^niej niz w okresie ostatnicb 5 lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krdtszy - w tym okresie,

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

ktdrych roboty te zostafy wykonane, z zaigczeniem dowoddw okreilaj?cych czy te roboty

budowlane zostaly wykonane naiezycie, w szczegdinoici informacji o tym czy roboty zostaty

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

dowodami, o ktdrych mowa, s? referencje b?dz inne dokumenty wystawione przez

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

przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskad tych

dokumentdw - inne dokumenty,

b) wykaz osdb, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamdwienia publicznego,

w szczegdinosci odpowiedzialnych za iwiadczenie usiug, kontrol? jakoki lub kierowanie

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

uprawnien, doiwiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamdwienia

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

0 podstawie do dysponowania tymi osobami.

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

w?tpliwoki Zamawiaj?cego, moze on zwrdcic si?:

1) bezpo^rednio do wlakiwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane dostawy lub ustugi

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

2) do wtasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym miejsca zamieszkania ma osoba, ktdrej

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

5. Wykonawca nie jest obowi?zany do ztozenia oiwiadczed lub dokumentdw 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 wczeiniejszego post?powania tubewentualnie

numeru sprawy, lub

2) s? dost?pne w formie elektronicznej za pomoc? bezpfatnych i ogdlnodost?pnych baz danych,

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

VIM. Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z wykonawcami.

1. Osob? wyznaczon? do porozumiewania 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 wymlenionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.7.2020:
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Znak sprawy: IC.271.7.2020

Nazwa zadania: .Prtebudowa oddnka wewn^ruiej drogi gmlnnej w mielscowoici Stok - etap T

1) poczt^ tradycyjng na adres: Urz^d Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wtadystawa

SikorskiegoS, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynny wdni robocze wgodzinach od 7:30 do
15:30;

2) poczt^ elektronicznq na adres: gminaostrowmaz@home.pl.

3. Zamawiajgcy zastrzega, ze za poirednictwem operatora pocztowego, poslahca lub osobikie maj^

by^ ztozone nast^puj^ce dokumenty:

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

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

3) oswiadczenia i dokumenty dia wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu,

w formie zgodnej z postanowleniami §14 rozporz^dzenia wsprawie dokumentow oraz

zgodnie z wezwanlem Zamawiaj^cego;

4} petnomocnictwa w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodnosc z oryginalem notarialnie lub

przez osoby udzielaj^ce pelnomocnictwa;

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

4. Wykonawca moze zwrocld sl^ do Zamawiaj^cego owyja^ntenie treki SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli

wyja^nieh niezwtocznie, jednak nIe pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu skfadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek owyjasnienie treici SIWZ wptynie do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz

do kohca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

IX. Wymagania dotycz^ce wadium.

1. Zamawiaj^cy ustala wadium w wysokosci 4.000,00 zf

2. Wadium nalezy wniesc przed uptywem terminu sktadania ofert na caty okres zwiqzania ofert^

w jednej z nast^puj^cych form;

1) pieni^dzu;

2) por^czeniach bankowych lub poreczeniach spdfdzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej,

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

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiebiorczoSci (Dz.U. z2019r.

poz. 310 z p6zn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu:

1) nalezy orzelac na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytutem „wadium IG.271.7.2020 przebudowa drogi

wStoku" zzachowaniem nalezytej starannosci, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje sie

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

za zgodnoid z oryginalem, potwierdzajqcy dokonanie przelewu nalezy trwale dotaczy^ do

oferty;

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

a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, zktorego wadium wplyneto do

Zamawiajecego;

3) zostanie zwrocone wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uptywem terminu na sktadanie

ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancjl lub poreczenia:

1] powinien zawierac bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiezanie gwaranta lub poreczyciela

zaptaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne z^danie Zamawiaj^cego wzywajqce

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okoliczno^ci okreslonych w ustawie;
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Znak sprawy: IG.271.7.2020
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2) w przvpadku wniesienia go przez wvkonawcow wsDolnie ubieeaiacvch sie o udzielenie

zamowienia. powinien zawierac informacie. ze dotvczv on wszvstkich wvkonawc6w. a nie tviko

teeo. na ktoreeo dokument zostat wvstawionv:

3) powinien zostac do^czony na state do oferty wformie kopii poiwiadczonej za zgodnoif

z oryginatem, a oryginat powinien byd dot^czony do oferty.

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

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

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

ktdry naiezy zwrocic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium wformie innej niz

pieni^dz).

5. Zamawiaj^cy dopuszcza ztozenie wadium wformie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym

podpisem eiektronicznym).

X. Termin zwiqzania oferty.

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

rozpoczyna si^ wraz z upiywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwi^zane ze sporz^dzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferte naiezy sporzadzid w j^zyku polskim, a jej tre^d musi odpowiadad treici SIWZ.

3. Oferta powinna byd napisana w sposob trwafy i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewn^tn izaci^gania zobowiqzah wwysokoici

odpowiadajgcej cenie oferty.

4. Oferty naiezy umiescid wzamkni^tej kopercie, na ktorej umieszczona b^dzie nazwa iadres

Zamawiajqcego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na „Przebudow^ odcinka

wewn^trznej drogi gmtnnej w miejscowosci Stok - etap I". Nie otwierad przed 3 lipca 2020 r.,

godz.: 10:30.»

5. Zaieca sig, aby:

1) cata oferta wraz z zatqcznikami byta wtrwaty sposob ze sobq potqczona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistn^ dekompletacj^;

2] wszystkie strony byty ponumerowane;

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

osob^ podpisuj4C4 oferty;

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

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

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

wskazania, ktdre informacje stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa oznaczad b^dzie, ze wszelkie

oswiadczenia i za^wiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego postgpowania sq jawne bez

zastrzezer^. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowi^ tajemnicy przedsi^biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowad b^dzie zgodnie z uctiwat^ SN z 20 paidziernika 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, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowid b^d^ tajemnicy

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

przystugiwato prawo zastrzezenia icti jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
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Zamawiajqcy uzna za skuteczne wytqcznie w sytuacjt kiedy Wykonawca oprdcz samego

zastrzezenia, jednocze^nie wykaze, iz dane informacje stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa.

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

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

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

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

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisad sfowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostan^ otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany 1 po

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

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy przed upfywem terminu do sktadania ofert otrzyma

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

uprawnione do sktadania oswiadczen woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ nalezy dot^czyc stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wzdr formularza wniosku o wycofanie oferty

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

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeticzenia na PLN wartosci wskazanej wdokumentach ztozonych na potwierdzenie

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

Zamawiaj^cy przyjmie kedni kurs pubiikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktorej trek nie b^dzie odpowiadad treki SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci iw^tpliwoki

dotycz^ce tresci zapisdw wSIWZ nalezy zatem wyjainid z Zamawiaj^cym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. MIejsce oraz termin sktadania I otwarcla ofert.

1. Oferty nalezy sktadad w siedzibie Zamawiajqcego; sekretariat UrzQdu Gminy (pok6j nr 15, 1 pi^tro)

do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si? 3 lipca 2020 r. o godz. 10:45. Zamawlajqcy na stronie Internetowej, na

ktdrej znajduje si^ niniejsza specyfikacja poinformuje wykonawcow, wjaki sposdb odb^dzie sIq

publiczne otwarcie ofert.

3. Zamawiaj^cy niezwtocznie zwrdci ofert?, ktdra zostanie ztozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Za realizacj? przedmiotu zamdwienia ustala si? wynagrodzenie kosztorysowe - kosztorys nalezy

dol?czyc do oferty.

2. Wynagrodzenie (cena) powinno bye podane wformularzu ofertowym wzapisie stownym

I liczbowym z zastrzezeniem pkt. 3 ponizej.

3. Cena oferty powinna byd wyrazona w setnych cz?kiach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowi?zuje zasada zaokr?glania „wgdr?" cyfry „5" iwi?kszycti, wyst?puj?cej na

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

4. Wszelkie rozliczenia ml?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc? prowadzone b?d? w polskicb ztotych.

5. Wykonawca winien uwzgl?dnic weenie oferty koszt wszelkichi robdt: przygotowawczycti,

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

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

elektryczna, teiefon] odtworzenia drog ictiodnikdw, wywozu nadmiaru gruntu, zag?szczenia

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

StronaSr 11



Znaksprswy: IG.271.7.2020

Nazwa zadania: .Przebudowa odcinka wewn^trznej drogi gminnej wmlejKOwoici Stok-etap I'

na czas prowadzenia robdt, wykonania wszelkich robdt towarzysz^cych oraz robdt dodatkowych

zwi^zanych z organizacjq i zabezpieczeniem placu budowy, ]ak rowniez wykonanie wszelkich

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

budowy do nalezytego stanu, itp.

XIV. Opis kryterldw oceny ofert.

1. Zamawiaj^cy wybierze najkorzystniejszq ofert^ spoirdd nieodrzuconych ofert na podstawie

nast^pujqcych kryterldw:

1) cena ofertowa brutto (C) - waga 60% (maksymainle 60 punktdw); najwyzsz^ liczb^, tj. 60

punktdw otrzyma oferta, w ktdrej zaproponowano najnizszq cen^ ofertow^ brutto. Pozostate

oferty otrzymajq punkty obliczone na podstawie wzoru:

C = (najnizsza cena brutto spoirdd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 60% x 100 pkt

2) okres gwarancji (G) - waga 40% (maksymalnie 40 punktdw); kryterium „okres gwarancji"

b^dzie rozpatrywane na podstawie dtugoki okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu

zamdwienia, zadeklarowanej przez wykonawc^ wformularzu oferty. Wykonawca, ktdry

zadeklaruje okres gwarancji:

-do 35 miesi^cy - otrzyma 0 punktdw,

-od 36 miesi^cy do 59 miesi^cy-otrzyma 20 punktdw,

-od 60 miesi^cy i diuzej otrzyma 40 punktdw,

2. Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta, ktdra uzyska Iqcznie najwi^ksz^ liczb^ punktdw (P)

stanowiqcych sum? punktdw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryterldw, wyliczon?

zgodnie z ponizszym wzorem:

P = C + G

3. Punktacja przyznawana ofertom b?dzie liczona z doktadnoki? do dwdch miejsc po przecinku.

4. Zamawiaj?cy zastrzega, :te oferta, ktdrej cena b?dzie raz?co niska w stosunku do przedmiotu

zamdwienia zostanie odrzucona. Wcelu ustalenia czy oferta zawiera raz?co nisk? cen?

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

oferowana cena nie jest raz?co niska.

5. Jezeli dwie lub wi?cej ofert przedstawi tak? sama cen?, wdwczas Zamawiaj?cy wezwie do ztozenia

w terminie przez niego okre^lonym ofert dodatkowych.

XV. Formalnoici przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Przed podpisaniem umdw wykonawca zobowiqzanyjest;

1) dostarczyd Zamawiaj?cemu wzdr dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia - w przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni^zna;

2) przekazad informacje niezb?dne do wypetnienia wzoru umowy, np. osoby, ktdre podpisz?

umow? po stronie wykonawcy, ktdre b?da odpowiedzialne za realizacj? obowiqzkdw

umownych, itp.;

3) dostarczyd kopi?, po^wiadczon? za zgodnosd zoryginatem, umowy reguluj?cej wspdiprac?

podmiotdw, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamdwienia zostala ztozona wspdinie przez

wykonawcdw.

XVI. Wymaganla dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

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

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

pokryciu roszczed z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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2. Zabezpieczenie moze by£ wnoszone, a w trakcie realizacjt umowy 2mienione z zachowaniem jego

ci^gtoki i bez zmniejszenia wysokoici, wedtug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku

z nast^puj^cycb form:

1) pieni^dzu - 100% zabezpieczenia na caty okres nalezy wnteic przed podpisaniem umowy na

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

wyrazid zgod^ na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

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

z tym ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

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 Poiskiej Agencjt Rozwoju Przedsi^biorczoki (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310 z p6zn. zm.).

3. Ztresci zabezpieczenia przedstawionego wformie gwarancji/porfczenia winno wynikad, ze bank,

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

zqdania kwot^ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie ZamawiaJacego, bez odwotania, bez

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

wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

4. Kwoty zabezpieczenia podlegajace zwrotowi ulegaja zmniejszeniu przy zwrocie ztytutu potracen

za zta jakoitf przedmiotu zamdwienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy tub nakiaddw

poniesionych przez samego Zamawiajacego na usuniacie wad, jezeli nie dokonat tego wykonawca

robot.

5. Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sia na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sia na

okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sia wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznoki dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,

Zamawiajacy zmieni forma >^3 zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptata kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpozniej wostatnim dniu waznoki dotychczasowego

zabezpieczenia.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wsprawie zamdwienia

publicznego na warunkach okreilonych we wzorze umowy badacym zaiacznikiem do niniejszej

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupelniony o niezbadne dane dotyczace wykonawcy, wartoici umowy

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

3. Termin ptatnoki wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury.

XVIII. Pouczenie o irodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy, atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miai

interes wuzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponieid szkoda wwyniku

naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp.

2. ^rodki ochrony prawnej przysluguja rdwniez organizacjom wpisanym na lista organizacji
uprawnionych do wnoszenia irodkdw ochrony prawnej, ogloszona na stronie internetowej

Urzadu Zamdwien Publicznych, wobec ogloszenia ozamdwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamdwienia.
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3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przystuguje wobec czynnosci:

1) okreilenia warunk6w udziatu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwotuj^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotuj^cego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

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

ustawy Pzp.

XIX. Inne Informacje.

1. Zamawiaiacv orzewiduie uniewaznienie postepowania w przvpadku nieprzvznanta srodkdw na

sfinansowanie zamdwienia (art. 93 ust. lal.

2. Zamawiajacy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2} moziiwoSci sMadania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udzialu w post^powaniu.

3. (w zakresie RODO] Wykonawca zobowiazany jest zapoznad sia z klauzula informacyjna w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktdra stanowi Zatacznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzeniem zapoznania si^ z klauzula informacyjna jest oiwiadczenie znajdujace sia w treki

formularza oferty.

XX. Wykaz zatacznikdw.

Zaiacznik nr 1 - formularz oferty

Zaiacznik nr 2 — formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zaiacznik nr 3 - formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zafacznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych robdt

Zaiacznik nr 5 - formularz wykazu osdb

Zatacznik nr 6 - formularz o^wiadczenia dot. grupy kapitafowe]

Zafacznik nr 7 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zafacznik nr 8 - wzdr umowy

Zatacznik nr 9 - klauzula informacyjna
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