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I. Nazwa i adres Zamawiaj^cego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrdw Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie

e-mail: gminaostrowmaz@home.pl

II. Tryb udzielenia zamowienia.

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

kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dale] „ustaw5 Pzp".

III. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe wzakresie

obiektdw budowlanych.

2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa budynku swietlicy wKomorowie. Zakres zamowienia

obejmuje cz^sc garazowq: roboty rozbiorkowe, rozbudow? garazu, wykonanie dachu, wymian§

stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku.

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

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia wsposob jednoznaczny i wyczerpuj^cy, za pomocq

dostatecznie doWadnych i zrozumiafych okreSiert, uwzgl^dniajqcy wymagania i okolicznoki

moggce miec wptyw na sporz^dzenie oferty znajduje si^ w zaiqcznikach do StWZ: specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.

5. W ocenie Zamawiajgcego nie wyst^puj^ czynnosci, ktorych wykonywanie wymagatoby

zatrudnienia osdb ich wykonujqcych na podstawie umowyo pracQ.

IV. Termin wykonania zamowienia.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac w terminie do 30.10.2020 r.

V. Warunki udziatu w postgpowaniu.

1. 0 udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluczeniu oraz

speiniajq warunki udziatu w post^powaniu dotycz^ce:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnoki na kwot^ minimum 350.000,00 zt;

2) zdolno^ci technicznej lub zawodowej:

a) dysponuj^ kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia wspecjalnoki konstrukcyjno-

budowianej:

b) w okresie ostatnich 5 Iat przed upiywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

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

podstawie odrgbnej umowy) polegajqce na budowie lub przebudowie budynku, ktdrych

zakres obejmowat co najmniej: wykonanie lub remont dachu, wstawienie lub wymiane

stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Zamawiaj^cy oceni spetnianie warunkdw udziatu w post^powaniu na podstawie dokumentdw,

0 ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziaiu w post^powaniu, moze polegac

na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

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

dysponowat zasobami tych podmiotdw. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
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wzakresie zdolnoki technicznej izawodowej wykonawca musi zapewnid bezposredni udzial

podmtotu trzeciego w realizacji zamdwienia.

4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej iub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada

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

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

nieudostQpnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolnoki techniczne Iub zawodowe Iub sytuacja podmiotu, na ktorego zdolnoki

wykonawca si^ powoluje, nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawca warunkdw udzialu

w postQpowaniu Iub zachodzq wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da,

aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

1) zastqpitten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami Iub

2) zobowl^zai si^ do osobistego wykonania zamowienia, jezeii wykaze zdolnoki techniczne Iub

zawodowe Iub sytuacja flnansow^ Iub ekonomicznq, o ktdrej mowa w pktV.1.1).

6. Wprzypadku wykonawcow wyst^pujgcych wspdinie warunki udziafu w post^powaniu z zakresu

zdolnoki technicznej Iub zawodowej zoslang uznane za spefnione, jezeli poszczegdiny warunek

zostanie spelniony w caloki przez co najmniej Jednego z wykonawcow.

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

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

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu

(art. 24aa ustawy Pzp).

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

Zamawiajqcy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.

VII. Wykaz o^wladczeh Iub dokumentow, potwierdzajqcych spelnlanie warunkdw udzlatu

w post^powanlu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do ofertv wykonawca musi dotaczvc:

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

SIWZ, w tym dotyczace podwykonawcow, ktorym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

cz^ki zamowienia;

2) w przypadku podmiotow wystapuJacych wspolnie (np. konsorcjum):

a) oswiadczenia ospetnianiu warunkow udzialu w postapowaniu ibraku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcow oddzielnie,

b) petnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3) w przypadku powotywania sie na zasoby podmiotu trzeciego zobowi^zanie tego podmiotu do

udost^pnienia sworch zasobow, zawieraj^ce:

a) zakresdostQpnych zasobow,

b) sposob wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

d) informacj^ czy podmiot, na ktorego zdolnoki wykonawca si^ powotuje w zakresie

warunkow udziatu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane Iub usfugi, ktorych wskazane zdolnoki dotycza;

4) petnomocnictwo w formie oryginalu Iub kopll poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy
wykonawca skfada ofert? przez ustanowionego pefnomocnika;

5) kosztorys ofertowy - niezlozenie kosztorysu spowoduje odrzucenle oferty na podstawie art. 89

ust. 2 ustawy Pzp.

2. W terminie 3 dni od dnia zamleszczenia na stronie internetowej Informacjl, o ktdrej mowa

wart.86 ust. 5 nalezy przekazac o^wiadczenle o przynaleznoki Iub braku przynaleznoki do tej
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samej grupy kapitafowej, oktorej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - formularz

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

przedstawic dowody, ze powi^zania z innym wykonawc^ nie prowadz^ do zaktocenia konkurencjt

w postQpowaniu o udzielenie zambwienia. W przypadku wykonawcow wyst^puj^cych wspolnie

oiwiadczenie musi ztozyd kazdy z wykonawcow oddztelnie.

3. Na wezwanie Zamawiaiacego wvkonawca dostarczv:

1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na sum§ gwarancyjnq minimum 350.000,00 zf;

Jezeii z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyb ww. dokumentu, wowczas moze

ztozyb inny dokument, ktory w wystarczaj^cy sposbb potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2) w zakresie zdolnoici technicznej lub zawodowej:

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

upfywem terminu skfadania ofert, a jezeii okres prowadzenia jest krbtszy - w tym okresie,

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

ktorych roboty te zostafy wykonane, z zaf^czeniem dowodbw okreiiajqcych czy te roboty

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

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

dowodami, o ktdrych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez

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

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych

dokumentow - inne dokumenty,

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

w szczegolno^ci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrot^ jakoki lub kierowanie

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

uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezb^dnych do wykonania zamowienia

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno^ci oraz informacji

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Jezeii wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawca dokumenty b^di budzic

witpliwosci Zamawiajicego, moze on zwrocic si^:

1) bezposrednio do wta^ciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane dostawy lub ustugi

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

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

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

5. Wykonawca nie jest obowi^zany do zfozenia oswiadczetS lub dokumentdw potwierdzajicych

powyzsze okolicznoki, jezeii:

1) ZamawiaJicy posiada juMakie dokumenty, pile si aktualne, oczym wykonawca poinformuje

Zamawiajicego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentualnie

numeru sprawy, lub

2) Si dostipne wformie elektronicznej za pomoci bezpfatnych i ogolnodostipnych baz danych,

0 czym wykonawca poinformuje Zamawiajicego poprzez wskazanie adresu strony.

VIII. Informacje o sposobie porozumlewania sIq Zamawiajicego z wykonawcami.

1. Osobi wyznaczoni do porozumiewania sii z wykonawcami jest Joanna Leonik.

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

tub kilku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.9.2020:
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Nazwa zadania: .Prtebudowa i roibudowa iwletlicy wiejskiei w miejscowoici Komorowo - etap I garai"

1] poczt^ tradycyjnq na adres; Urz^d Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wladystawa

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

15:30;

2) poczt^ elektroniczn^ na adres: gminaostrowmaz(S>home.pl.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, posfahca lub osobiicie maja

by£ ztozone nast^puj^ce dokumenty:

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

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

3) o^wiadczenia i dokumenty dia wykazania spelniania warunkow udziatu w post^powaniu,

w formie zgodnej z postanowieniami §14 rozporzadzenia w sprawie dokumentow oraz

zgodnie z wezwanlem Zamawlaj^cego;

4) pefnomocnictwa w oryginale lub kopii poswiadczone] za zgodnosc z oryginafem notarialnie iub

przez osoby udzielaj^ce petnomocnictwa;

5) zobowi^zanle podmlotow trzeclch w formie pisemnej, w oryginale.

4. Wykonawca moze zwrocic sl^ do Zamawiaj^cego owyja^nienie trek! SIWZ. Zamawlaj^cy udzieli

wyjakien niezwfocznie, jednak nie poiniej niz na dwa dni przed uptywem terminu skfadania ofert, ^
pod warunkiem, ze wniosek o wyjakienie treki SIWZ wptynie do Zamawiaj^cego nie pozniej niz

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

IX. Wymagania dotyczqce wadium.

1. Zamawiaj^cy ustala wadium w wysokoki 10.000,00 zt

2. Wadium nalezy wniesc przed upfywem terminu sktadania ofert na caty okres zwiqzania ofertq

wjednej z nast^pujqcych form:

1) pieni^dzu;

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

z tym ze por^czenle kasy jest zawsze por^czenlem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porQCzeniach 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 Przedsi^biorczoki (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310z pozn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu:

1) nalezy orzeiac na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytutem „wadium IG.271.9.2020 remont ^wietlicy

w Komorowie - garaz" zzachowaniem nalezytej starannoki, poniewaz za termin wniesienia

przyjmuje si? termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii

poiwiadczonej za zgodnok z oryginafem, potwierdzajqcy dokonanie przelewu nalezy trwale

dot^czyc do oferty;

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

a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z ktorego wadium wptyn?to do

Zamawiaj?cego;

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

ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

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

1) powinien zawierad bezwarunkowe i nieodwotalne zobowi?zanie gwaranta lub por?czyciela

zaptaty wymaganej kwoty wadium, na plerwsze, pisemne z?danle Zamawiaj?cego wzywaj?ce

do zaptaty kwoty wadium, powstale na skutek okolicznosci okreslonych w ustawie;
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2) w przvpadku wniestenia go przez wvkonawcow wspolnie ubieeaiacvch sie o udzielenie

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

teeo. na ktoreeo dokument 20sta< wvstawionv:

3) powinien zostac doi^czony na state do oferty wformie kopii poswiadczonej za zgodnosd

z oryginatem, a oryginaf powinien bye dotgczony do oferty.

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

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

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

ktdry nalezy zwrdci<^ zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium wformie innej niz

pieniqdz).

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

podpisem elektronicznym).

X. Termin zwi^zania oferty.

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

rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sWadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszeikie koszty zwi^zane ze sporz^dzeniem oraz zfozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezy sporz^dzic w j^zyku polskim, a jej tre^c musi odpowiadat^ treici SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposdb trwafy i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznion^

do reprezentowania wykonawey na zewn^trz izaciagania zobowi^zad wwysokoki

odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferty nalezy umiescic wzamkni^tej kopercie, na ktdrej umieszczona b^dzie nazwa iadres

Zamawiajgeego, nazwa i adres wykonawey oraz dopisek; «Oferta na „PrzebudowQ i rozbudow^

swietlicy wiejskiej w miejseowosei Komorowo - etap I garaz". Nie otwierac przed 5 sierpnia

2020 r., godz.: 10:30.»

5. Zaieea si^, aby:

1) eata oferta wraz z zat^eznikami byta wtrwaty sposdb ze sob^ pot^ezona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^e jej samoistn^ dekompletacje;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

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

osob§ podpisuj^e^ oferty;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez wykonawey ztozone

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

(zszyte) oddzielnie od pozostatycti, jawnycti eiementdw oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktore informacje stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa oznaczac b^dzie, ze wszeikie

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

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

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

bezskuteczne i skutkowac b^dzie zgodnie z uchwat^ SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) icti 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 stanowic b^dq tajemnicy

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

przystugiwato prawo zastrzezenia icti jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
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Zamawiaj^cy uzna za skuteczne wyt^cznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

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

7. Oferta, przed uptywem terminu do jej zJozenia, moze zostac;

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

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sWadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zfozonc wedlug takich samych zasad, jak

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

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

stwierdzeniu poprawnokr procedury dokonywania zmian, zostan^ dotqczone 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 sktadania oswiadezen woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, awprzypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ nalezy dot^ezyd stosowne

pefnomocnictwo do wykonania tej ezynnoki. Wzor formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi za^^cznik do SIWZ. Oferty wycofan^ Zamawiaj^ey zwrdci wykonawcy niezwiocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

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

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

Zamawiajqey przyjmie iredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszez^cia

post^powania.

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

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoici i w^tpliwosci

dotyczqce treki zapisdw wSIWZ nalezy zatem wyjainic z Zamawiajqcym przed terminem

skladania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termln skladania 1 otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sWadac w siedzibie Zamawiajqeego: sekretariat Urzedu Gminy (pokoj nr 15, 1 pi^tro)

do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie sie 5 sierpnia 2020 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiajqeego.

3. Zamawiajqey niezwtoeznie zwroci oferty, ktdra zostanie ztozona po terminie.

#XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. ^

1. Za realizacj^ przedmiotu zamowienia ustala sie wynagrodzenie ryczaftowe.

2. Wynagrodzenie (cena) powinno byd podane wformularzu ofertowym wzapisie slownym

i liezbowym z zastrzezeniem pkt. 3 ponizej.

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

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania „w gore" cyfry „5" i wiekszych, wystepujecej na

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

4. Wszelkie rozliczenia mi^dzy Zamawiajacym a wykonawcg prowadzone b^de w polskich ztotych.

5. Wykonawca winien uwzglednic w cenie oferty koszt wszelkich robdt: przygotowawczych,

odtworzeniowych i porz^dkowycb, ewentualnego usuniecia kolizji z urz^dzeniami obcymi,

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

elektryczna, telefon) odtworzenia drog i chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia

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

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

zwiezanych z organizacje i zabezpieczeniem placu budowy, jak rdwniez wykonanie wszelkich
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badan niezb^dnych do dokonania odbioru kortcowego robot, a takze koszty doprowadzenia placu

budowy do nale^ego stanu, itp.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert.

1. Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejsz^ ofert^ sposrod nieodrzuconych ofert na podstawie

nast^puj^cych kryteriow:

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

punktdw otrzyma oferta, w ktorej zaproponowano najnizszq cert? ofertow? brutto. Pozostafe

oferty otrzymaj? punkty obliczone na podstawie wzoru;

C = (najnizsza cena brutto sposrod 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

zamowienia, zadeklarowane] przez wykonawc? wformularzu oferty. Wykonawca, ktory

zadeklaruje okres gwarancji:

-do 35 miesi?cy - otrzyma 0 punktbw,

- od 36 miesi?cy do 59 miesi?cy - otrzyma 20 punktbw,

-od 60 miesi?cy i dtuzej otrzyma 40 punktdw.

2. Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta, ktora uzyska tgcznie najwi?ksz? iiczb? punktow (P)

stanowi?cych sum? punktdw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow, wyliczon?

zgodnie z ponizszym wzorem:

P = C + G

3. Punktacja przyznawana ofertom b?dzie liczona z dokladnoki? do dwoch miejsc po przecinku.

4. Zamawiaj?cy zastrzega, ze oferta, ktdrej cena b?d2ie razqco niska w stosunku do przedmiotu

zamowienia zostanie odrzucona. W celu ustaienia czy oferta zawiera raz?co nisk? cen?

Zamawiaj?cy Z3z?da stosownycb wyjasnier^. 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?, wowczas Zamawiaj?cy wezwie do ztozenia

w terminie przez niego okre^lonym ofert dodatkowych.

XV. Formalnoki przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia pubiicznego.

Przed podpisaniem umow wykonawca zobowigzany jest:

1) dostarczyc Zamawiaj?cemu wzor dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia - wprzypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni?zna;

2) przekazac informacje niezb?dne do wypefnienia wzoru umowy, np. osoby, ktore podpisz?

umow? po stronie wykonawcy, ktore b?d? odpowiedzialne za realizacj? obowi?zkdw

umownych, itp.;

3) dostarczyc kopi?, poswiadczon? za zgodnosd z oryginatem, umowy reguiujqcej wspotprac?

podmiotdw, jezeli oferta wybrana w celu reaiizacji zamowienia zostaia ztozona wspdinie przez

wykonawcow.

XVI. Wymagania dotyczqce zabezpieczertia nalezytego wykonania umowy.

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

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

pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

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

ci?gtoki i bez zmniejszenia wysokosci, wediug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku

2 nast?puj?cych form:
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1) pieni^dzu - 100% zabezpieczenia na caty okres nalezy wnieic przed podpisaniem umowy na

rachunek bankowy Zamawiaj^cego nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgod^ na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

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

z tym ZG zobowigzanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 1, ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310 z p6zn. zm.).

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

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

z^dania kwot^ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiaj^cego, bez odwotania, bez

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

wezwanie Zamawiaj^cego jest uzasadnione czy nie.

4. Kwoty zabezpieczenia podlegaj^ce zwrotowi ulegajq zmniejszeniu przy zwrocie z tytufu potr^ceh

za zt^ jakosi! przedmiotu zamowienia, nicdotrzymanie terminu realizacji umowy Iub nakiaddw

poniesionych przez samego Zamawiaj^cego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonat tego wykonawca

robot.

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

okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiqzaniem sIq wykonawcy do przedfuzenia

zabezpieczenia Iub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedfuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

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

Zamawiaj^cy zmieni form^ na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wypfat^ kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpdzniej wostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

XVil. Istotne postanowienia umowy.

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

publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy b^d^cym zaf^cznikiem do niniejszej

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupelniony o niezb^dne dane dotycz^ce wykonawcy, wartoki umowy

oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Termin pfatno^ci wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiaj^cego prawidtowo

wystawionej faktury.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przystuguj^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Iub mial
interes wuzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst Iub moze poniesc szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisdw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przysfugujq rdwniez organizacjom wpisanym na list^ organizacji

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

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

warunkdw zamdwienia.

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

1) okresienia warunkdw udziatu w post^powaniu;

2] wykluczenia odwotuj^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;
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3) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

4) opisu przedmiotu 2am6wienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczeg6(owe informacje dotycz^ce wrtoszenia irodkdw ochrony prawnej znajdujq si^ w dziale VI

ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji eiekfttinicznej;

2) mozliwo^i skfadania ofert wariantowych;

3) zwrotukosztowudziahiwpostQpowaniu.

2. [w zakresle RODO] Wykonawca zobowiqzany jest zapoznaf sIq z klauzulq informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktora stanowi Zat^cznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzeniem zapoznania sIq z klauzul^ informacyjnq jest oiwiadczenie zrtajduj^ce si; wtreid

formuiarza oforty.

XX. Wyfcaz zat^cznikdw.

Zal;cznik nr l - formularz oferty

Zafqcznik nr 2 - formularz o^iadczenia wykonawcy

Za(;cznik nr 3 - formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zat^cznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych robdt

Za{;czn1k nr 5 - formularz wykazu osob

Zal;cznlk nr 6 - formularz o^wiadczenia dot. grupy kapitaiowej

Zat;cznik nr 7-formularz wntosku o wycofanie oferty

Zaf;cznik nr 8 - wz6r umowy

Zaiqcznik nr 9 - klauzula informacyjna
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