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I. Nazwa i adres Zamawiaj^cego.

Gmina Ostr6w Mazowiecka

ul. gen. Wfadysfawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwienia.

PostQpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej ponizej

kwot okreiionych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dale] „ustaw5 Pzp".

ill. Opis przedmlotu zamdwienla.

1. Kod CPV; 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy drdg.

2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drdg gminnych w Komorowie - ul. Chabrowej
i ul. t^kowej. Zamdwienie zostaje podzielone na 2 cz^ki;

Cz^k 1: przebudowa ul. Chabrowej w Komorowie na odcinku ok. 162 m. Zaiozenia projektowe:
szerokok jezdni zkostki betonowej gr. 8 cm - 3,5 m, szerokok poboczy gruntowych
0 nawierzchni z mieszanki kruszywa lamanego - 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na

obci^zenie ruchem KRl;

Cz«k 2: przebudowa ul. tqkowej w Komorowie na odcinku ok. 150 m. Zaiozenia projektowe:
szerokok jezdni zkostki betonowej gr.8cm — 3,5m (6,10 m na wlqczeniu wzjazd zdrogi
wojewddzkiej nr627), szerokok poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa lamanego -
0,50 m (w miejscach, gdzie pozwalaj^ na to warunki terenowe), konstrukcja projektowana na
obciqzenie ruchem KRl;

3. Okres r^kojmi (dia obydwu cz^ki) rozszerza si? do 5 lat.
4. Szczegdiowy opis przedmiotu zamdwienia wsposdb jednoznaczny i wyczerpuj?cy, za pomoc?

dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreilert, uwzgl?dniajqcy wymagania i okolicznoki
mogqce mied wplyw na sporzqdzenie oferty znajduje si? w zal?cznikach do SIWZ: specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach.

5. W ocenie Zamawiajqcego nie wyst?puj? czynnoki, ktdrych wykonywanie wymagaloby
zatrudnienia osdb ich wykonuj?cych na podstawie umowy o prac?.

IV. Termln wykonania zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonad w terminie do 30.11.2020 r.

V. Warunki udziahi w post?powaniu (takle same dIa obydwu afid).

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

spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1) sytuacji ekonomicznej lubfinansowej: s? ubezpieczeni od odpowiedzialnoki cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnoki na kwot? minimum 130.000,00 zl;

2) zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a) dysponuj? kierownikiem budowy posiadaj?cym uprawnienia w specjalnoki drogowej;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeii okres prowadzenia

dzialalnoki jest krdtszy - wtym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty (kazda na
podstawie odr?bneJ umowy) polegaj?ce na budowie lub przebudowie drogi o konstrukcji
projektowanej na obciqzenie ruchem co najmniej KRl odiugoki co najmniej 100 m,
o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budow? lub przebudow? co najmniej 2 zjazddw
indywidualnych.
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2. Zamawiajqcy oceni spetnianie warunkow udziafu wpost^powaniu na podstawie dokumentdw,
o ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w cetu potwierdzenia spelniania warunkdw udziatu w post^powaniu, moze polegad
na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotow, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamdwienie, b§dzie
dysponowal zasobami tych podmiotow. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
wzakresie zdolnoSci technicznej izawodowej wykonawca musi zapewnic bezpoSredni udzial

podmiotu tt7eciego w realizacji zambwienia.

4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotbw, odpowiada

soiidarnie z podmiotem, ktbry zobowi^zat si^ do udost^pnienia zasobbw, za szkod^ poniesionq

przez Zamawiaj^cego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobbw, chyba ze za

nieudost^pnienie zasobbw nie ponosi winy.

5. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktbrego zdolnoki

wykonawca si^ powofuje, nie potwierdzaj^ speinienia przez wykonawca warunkdw udziatu

w post^powaniu lub zachodzq wobec tych podmiotbw podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zqda,

aby wykonawca w terminie okreilonym przez Zamawiaj^cego:

1) zast^pif ten podmiot innym podmiotem lub podmtotami lub

2) zobowiqzat si^ do osobistego wykonania zambwienia, jezeli wykaze zdolnoici techniczne lub

zawodowe lub sytuacji hnansow^ lub ekonomiczn^, o ktbrej mowa w pkt V.1.1).

6. W przypadku wykonawcbw wyst^pujqcych wspblnie warunki udziatu w post^powaniu z zakresu

zdolno^ci technicznej lub zawodowej zostan^ uznane za spetnione, jezeli poszczegblny warunek

zostanie spetniony w catoki przez co najmniej jednego z wykonawcbw.

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

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

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w post^powaniu

(art. 24aa ustawy Pzp).

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

Zamawiaj^cy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.

Vli. Wykaz o^iadczert lub dokumentbw, potwierdzaj^cych spetnianle warunkbw udziatu

w postQpowanlu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do ofertv wykonawca musi dotqczyc;

1} aktualne na dzieb sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do

SIWZ, w tym dotycz^ce podwykonawcbw, ktbrym wykonawca zamierza powierzyb wykonanie

cz^sci zambwienia;

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

a) oiwiadczenia o spelnianiu warunkbw udziatu w post^powaniu i braku podstaw do

wykluczenia podptsane przez kazdego z wykonawcbw oddzielnie,

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

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

udost^pnienia swoich zasobbw, zawieraj^ce;

a) zakresdostQpnych zasobbw,

b) sposbb wykorzystania zasobbw przy wykonywaniu zambwienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zambwienia publicznego,

d) informacjQ czy podmiot, na ktbrego zdolnoici wykonawca si^ powotuje wzakresie

warunkbw udziatu dotycz^cych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,

zrealizuje roboty budowiane lub ustugi, ktbrych wskazane zdolno^i dotycz^;
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4) petnomocnictwo w formie orygina^u lub kopii poSwiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy
wykonawca sk^ada ofert^ przez ustanowionego pelnomocnika;

5) kosztorvs ofertowv na czeit na ktora sktadana jest oferta - nieztozenie kosztorvsu spowoduie

odrzucenie ofertv na podstawie art. 89 ust. 2 ustawv Pzp.

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

wart.86 ust. 5 nale^ przekazad oiwiadczenie o przynaleznoki lub braku przynaleznoici do tej

samej grupy kapitalowej, oktorej mowa wart.24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp - foimuiarz
oiwiadczenia stanowi zal^cznik do SIWZ. Wraz ze ztozeniem oiwiadczenia, wykonawca moze

przedstawic dowody, ze powi^zania z innym wykonawca nie prowadzq do zakldcenia konkurencji

wpost^powaniu o udzieienie zamdwienia. Wprzypadku wykonawcdw wyst^pujqcych wspdinie

o^wiadczenie musi ztozyd kazdy z wykonawcow oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaiacego wykonawca dostarczv:

1) w zakresie sytuacji ekonomianej lub finansowej - dokument potwierdzajqcy. ze wykonawca

Jest ubezpieczony od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnokl

zwi^zanej z przedmiotem zamowienia na sum^ gwarancyjnq minimum 130.000,00 zt;

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

ztozyc tnny dokument, ktdry w wystarczajqcy sposdb potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2) w zakresie zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczeiniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krdtszy - w tym okresie,

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

ktorych roboty te zostaty wykonane, z zat^czeniem dowoddw okre^lajqcych czy te roboty

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

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

dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje bqd^ 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 wykonawca do realizacji zamdwienia publicznego,

w szczegdinoici odpowiedzialnych za ^wiadczenie ustug, kontrol^ jakoici lub kierowanie

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

uprawnieii, do^iadczenia i wyksztatcenia niezb^nych do wykonania zamdwienia

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoici oraz informacjq

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawca dokumenty ti^d^ budzid

wqtpliwosci Zamawiajqcego, moze on zwrdcit^ si^;

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

byty wykonane lub sq 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 udzieienie niezb^dnycti informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowi^zany do ztozenia oswiadczed lub dokumentdw potwierdzajqcych

powyzsze okolicznoici, jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o ile s^ aktualne, o czym wykonawca poinformuje

Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczeiniejszego post^powania lub ewentualnie

numeru sprawy, lub
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2) dost^pne w formie elektronicznej za pomocq bezptatnych i ogolnodost^pnych baz danych,

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

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z wykonawcami.

1. Osobq wyznaczonq do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy ZamawiaJ^cym a wykonawc^ odbywa si^ w j^zyku polskim, za pomocqjednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.14.2020:

1) poczt4 tradycyjn^ na adres; Urz^d Gminy wOstrowi MazowieckteJ, ul. gen. Wtadystawa

Sikorsklego S, 07-300 Ostrow Mazowiecka; czynny wdnt robocze wgodzinacb od 7:30 do

15:30;

2) poczt4 eiektronicznq na adres: gminaostrowmaz(S)home.pl.

3. Zamawlaj^cy zastrzega, ze za poirednictwem operatora pocztowego, posfartca lub osobiicle majq

by<^ ziozone nast^puj^ce dokumenty:

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

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

3} oiwiadczenia i dokumenty dia wykazania spefniania warunkdw udziatu w post^powaniu,

w formie zgodnej z postanowieniami §14 rozporzqdzenia wsprawie dokumentdw oraz

zgodnie z wezwaniem Zamawiajqcego;

4} petnomocnictwa w oryginale lub kopii po^iadczonej za zgodnoid z oryginatem notarialnie lub

przez osoby udzielajqce petnomocnictwa;

5) zobowi^zanie podmiotdw trzecich w formie pisemnej, w oryginale.

4. Wykonawca moze zwr6ci£ si^ do Zamawiaj^cego owyjainiente treici SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli

wyja^nien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu sktadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjainienie treki SIWZ wplynie do Zamawiaj^cego nie pdfniej niz

do koi^ca dnia, w ktdrym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

(X. Wymaganla dotycz^ce wadlum.

1. Zamawiajqcy ustala wadium w wysokosci: 1.000,00 zt dIa kazdej cz^sci.

2. Wadium nalezy wnieid przed uplywem terminu sktadania ofert na caty okres zwiqzania ofertq

w jednej z nast^puj^cych form:

1) pteniqdzu;

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

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

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

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

Slistopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczoici (Dz.U. z2019r.

poz. 310z pozn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniqdzu:

1) nalezy przelad na rachunek bankowy Gminy Ostrow Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytutem „wadium IG.271.14.2020 przebudowa drdg w

Komorowie cz^Sd (podac nr cz^sci)" z zachowaniem nale^ej starannoki, poniewaz za

termin wniesienia przyjmuje si^ termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym;

dokument, w formie kopii poiwiadczonej za zgodnoid z oryginatem, potwierdzaj^cy dokonanie

przelewu nalezy trwale dotqczyd 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 wplyn^to do

Zamawiajqcego;
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3) zostanie zwrdcone wykonawcy, ktory wycofaf ofert? przed uptywem terminu na sktadanie
ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

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

1) powinien zawierad bezwarunkowe 1 nieodwofalne zobowi^zanie gwaranta lub por^czyciela
zap^aty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze. pisemne zgdanie Zamawiajqcego wzywajqce
do zaptaty kwoty wadium, powstafe na skutek okolicznoSci okreSlonych w ustawie;

2} worTVpadku wniesienia eo orzcz wvkonawcow wsoblnte ubieeaiacvch sie o udzielenie
zamdwienia. powinien zawierad informacie. ze dotvczv on wszvstkich wvkonawcdw. a nie tylko

teeo. na ktdreeo dokument zostaf wvstawionv:

3) powinien zostad dofqczony na state do oferty wformie kopii poSwiadczonej za zgodnosd
z oryginafem, a oryginat powinien byd dotqczony do oferty.

W przypadku wycofania oferty, ktbra zostata juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,
oktdrym mowa wpktXI.7.2) powinien uwzgl§dnid informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegdlnoici numer ractiunku bankowego (w przypadku wadium w pieniqdzu) lub adresu, pod
ktdry nalezy zwrdcid zabezpieczenie (wprzypadku wniesienia wadium wformie innej niz

pieni^dz).

5. Zamawiajqcy dopuszcza ztozenie wadium wformie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).

X. Termin zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwiqzany oferty przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwi^zania ofertq
rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opls sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca. niezaieznie

od wyniku piost^powania.

2. Oferty nalezy sporzqdzid w j^zyku polskim, a jej treSd musi odpowiadac treki SIWZ.

3. Oferta powinna byd napisana w sposdb trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaci^gania zobowiqzart wwysokoki
odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferty nalezy umieicid wzamkni^tej kopercie, na ktdrej umieszczona b^dzie nazwa iadres
Zamawiaj^cego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na „Przebudow^ dr6g gminnycti

w Komorowie - cz^Sd Nie otwierad przed 24 wrzeSnia 2020 r., godz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cata oferta wraz z zat^cznikami byta w trwaly sposdb ze sob4 potqczona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistnq dekompletacj^;

2) wszystkie strony byty pionumerowane;

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

osobQ podpi5uj4C4 oferty;

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

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

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

wskazania, ktore informacje stanowiq tajemnicQ przedsi^biorstwa oznaczad b^dzie, ze wszelkie

oiwiadczenia i zaiwiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post^powania S4 jawne bez

zastrzezert. Zastrzezenie informacji, ktbre nie stanowiq tajemnicy paedsi^biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczclwej konkurencji b^dzie traktowane, jako

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

74/05) ich odtajnieniem.
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6. Zamawiajqcy informuje, ze wprzypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie wtrybie

art. 90 ustawy Pzp, a rfozone przez niego wyjaSnienia i/lub dowody stanowid b§dq tajemnic?
przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwaiczaniu nteuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie

przyslugiwato prawo zastrzezenia ich Jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiajqcy uzna za skuteczne wyt^cznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprdcz samego

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

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

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

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed termlnem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno wsposob jednoznaczny wskazywai^ co jest zmienlone, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by^ ztozone wedlug takich samych zasad, jak

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

zostanq otwarte przy otwieranlu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i po

stwierdzeniu poprawnoici procedury dokonywania zmian, zostan^ dotqczone do oferty;

2) wyco^na pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed upfywem terminu do sktadania ofert otrzyma

pisemny wniosek o wycofanie ztozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oiwiadczeh woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ nale^ dot^czyd stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynno^ci. Wzdr formularza wniosku o wycofanie oferty

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

otwarciu ofert w spos6b wskazany we wniosku.

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

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

Zamawiaj^cy przyjmie iredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktore] treid nie b^dzie odpowtadad treki SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoici iw^tpliwo^ci

dotyczqce tre^ci zapisdw wSIWZ nalezy zatem wyja^ntd z Zamawiaj^cym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Il^iejsce oraz termin sktadania I otwarcia ofert.

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

do dnia 24 wrzeinia 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si^ 24 wrzeinia 2020 r. o godz. 10:45. Osoby, ktdre ctic^ byd obecne

podczas sesji otwarcia ofert powinny czekad na gdrnym korytarzu Urz^du Gminy - przed

sekretariatem (I pi^tro, pokdj nr 15), na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia ofert.

Wdwczas zostan^ poinformowane, w ktdrej sali odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwtocznie zwrdci oferty, ktdra zostanie ztoiona po terminie.

Xiil. Opis sposobu obticzenia ceny.

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

dotqczyd do oferty.

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

i liczbowym z zastrzefeniem pkt. 3 ponlfej.

3. Cena oferty powinna byd wyrazona w setnycti cz^iciacti ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowfezuje zasada zaokr^glania „wgdr;'' cyfry „5'' iwi^kszycti, wyst^pujqcej na

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

4. Wszelkie rozliczenia mfedzy Zamawiaj^cym a wykonawcy prowadzone b^d^ w polskicti ztotycti.
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5. Wykonawca winien uwzgl^dnid weenie oferty koszt wszelkich robot: przygotowawczych,
odtworzeniowych 1 porz^dkowych, ewentualnego usuni^cia kolizji z urz^dzeniami obcymi,

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

eiektryczna, telefon) odtworzenia dr6g i chodnikbw, wywozu nadmiaru gruntu, zag^szczenia

gruntu, ewentualnego pompowania wody, pelnej obsiugi geodezyjnej, oznakowania pionowego

na czas prowadzenia robdt, wykonania wszelkich robbt towarzysz^cych oraz rob6t dodatkowych

zwiqzanych z organizacjq i zabezpieczenlem placu budowy, jak rbwniez wykonanie wszelkich

badah niezb^dnych do dokonania odbioru kohcowego rob6t, a takze koszty doprowadzenia placu

budowy do nalezytego stanu, itp.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert

1. Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejszq ofert? spoSrdd nieodrzuconych ofert na podstawie
nast?puj?cych kryteridw:

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

punktbw otrzyma oferta, w ktdrej zaproponowano najnizsz? cen? ofertow? brutto. Pozostafe

oferty otrzymaj? punkty obliczone na podstawie wzoru:

C = (najnizsza cena brutto sposrbd 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 dfugo^ci okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu

zambwienia, zadeklarowanej przez wykonawc? wformularzu oferty. Wykonawca, ktbry

zadeklaruje okres gwarancji:

-do 35 miesi?cy - otrzyma 0 punktow,

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

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

2. Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta, ktdra uzyska fqcznie najwi?ksz? liczb? punktbw (P)
stanowiqcych sum? punktbw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteribw, wyliczon?

^odnie z ponizszym wzorem:

P = C + G

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

4. Zamawiaj?cy zastrzega, ze oferta, ktdrej cena b?dzie raz?co niska wstosunku do przedmiotu

zambwienia zostanie odrzucona. W celu ustatenia czy oferta zawiera raz?co nisk? cen?

Zamawiaj?cy zaz?da stosownych wyja^nieiS. 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?, wbwczas Zamawiaj?cy wezwie do ztozenia

w terminie paez niego okreilonym ofert dodatkowych.

XV. Fomialnoki przed zawarclem umowy w sprawie zambwienia pubMcznego.

1. Jezeli Wykonawca zfozy najkorzystniejsz? ofert? na obydwie cz?sci, wbwczas zostan? z nim

podpisane dwie odr?bne umowy.

2. Przed podpisaniem umbw wykonawca zobowi?zany jest:

1) dostarczyd Zamawiaj?cemu wzbr dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenla - w przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni?zna - odr?bny dia kazdej cz?5ci;

2) dostarczyf 2 egzemplarze kosztorysu ofertowego (o treici jednobrzmi?cej ztym, ktbry zostat

dof?czony do oferty, z ewentualnymi poprawkami naniesionymi podczas badania i oceny ofert

- o lie wyst?pify), ktbre b?d? zat^cznikiem do umowy;

3) przekazab informacje niezb?dne do wypetnienia wzoru umowy, np. osoby, ktbre podpisz?

umow? po stronie wykonawcy, ktbre b?d? odpowiedzialne za realizacj? obowi?zkbw

umownych, itp.;
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4) dostarczyc kopi?, poSwiadczonq za zgodnosc zoryginaiem, umowy regulujqcej wspolprac^
podmiotdw, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamdwienia zostata ztozona wspdinie przez
wykonawcow.

XVI. Wymagania dotyaqce zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajqcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem", w wysokoici 5% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie moze byd wnoszone, a w trakcle realizacji umowy zmienione z zachowaniem Jego

ci^glo^l i bez zmniejszenia wysokoici, wedtug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku
z nastspuj^cych form:

1) pienlqdzu - 100% zabezpleczenia na caty okres nalezy wnieSd przed podpisaniem umowy na

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

wyrazid zgod^ na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpleczenia;

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdidzielaej kasy oszcz^dnoSciowo - kredytowej,
ztym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowlqzaniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencjl Rozwoju Przedsi^blorczokl (Dz.U. z 2019 r.
poz. 310zp6zn.zm.).

5. Ztreici zabezpleczenia przedstawlonego wformie gwarancji/por^czenia winno wynikad, ze bank,

ubezpieczyciel, por^czyclel zaptaci na rzecz Zamawiajqcego wterminie 30 dni od pisemnego

z^dania kwotQ zabezpleczenia, na plerwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwolania, bez

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

wezwanie Zamawiaj^cego jest uzasadnione czy nie.

6. Kwoty zabezpleczenia podlegajqce zwrotowi ulegajq zmniejszeniu przy zwrocie z tytutu potrqceiS

za ztq jako^t przedmiotu zamdwienia, niedotrzymanle terminu realizacji umowy lub naktaddw

poniesionych przez samego Zamawiajqcego na usuniQcie wad, jezeli nie dokonat tego wykonawca

robot.

7. Zabezpieczenie w pieniqdzu wnosi sIq na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnost si^ na

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

zabezpleczenia lub wniesienia nowego zabezpleczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpleczenia najpd^niej na 30 dni przed uptywem

terminu waznoici dotychczasowego zabezpleczenia wniesionego w innej formie niz w pieniqdzu,

Zamawiaj^cy zmieni form^ na zabezpieczenie w pieni^dzu, poprzez wyptat^ kwoty

z dotychczasowego zabezpleczenia najpdfniej wostatnim dniu waznoki dotychczasowego

zabezpleczenia.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawlaj^cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

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

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupetniony o niezb^dne dane dotyczqce wykonawcy, wartoki umowy
oraz warto^ci i formy wniesienia zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo

wystawionej faktury.
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XVIII. Pouczenle o irodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przysluguj^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeii ma lub mial

interes wuzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie^d szkodQ wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisdw ustawy Pzp.

2. ^rodki ochrony prawnej przystugujq rdwniez organizacjom wpisanym na list^ organizacji
uprawnionych do wnoszenia ^rodkdw ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie internetowej

Urz^du Zamdwied Publicznych, wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfkacji istotnych

warunkdw zamdwienia.

3. Odwo^anie w niniejszym post^powaniu przysluguje wobec czynnoici:

1) okresienia warunkdw udzialu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwotujqcego z post^powania o udzieienie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwolujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotycz^ce wnoszenia irodkdw ochrony prawnej znajdujq si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiaiacv orzewiduie uniewaznienie oosteoowania w orzvpadku nieprzvznania ^rodkdw na

sfinansowanie zamdwienia (art. 93 ust. la).

2. ZamawiaJ^cy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji eiektronicznej;

2) mozliwoki skladania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udzialu w post^powaniu.

3. [w zakresie RODO] Wykonawca zobowiqzany jest zapoznad si^ z klauzulq informacyjn^ w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktdra stanowi Zaiqcznik nr 9 do niniejszej SiWZ.

Potwierdzeniem zapoznania si^ z klauzulq informacyjn^ jest o^wtadczenie znajduj^ce si^ w tre^

formularza oferty,

XX. Wykaz zatqcznlkdw.

Zal^cznik nr 1 - formularz oferty

Zalqcznik nr 2 - formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zal^cznik nr 3 - formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zaiqcznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych robdt

Zalqcznik nr 5 - formularz wykazu osdb

2!alqcznik nr 6 - formularz o^wiadczenia dot. grupy kapitatowej

Zaiqcznik nr 7 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zaiqcznik nr 8 - wzdr umowy

Zatqcznik nr 9 - klauzula informacyjna
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