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GMINASTUPSK 

06·561 Stupsk 


ul. H, Sienkiewicz.a 10 
R.£GON IJOJ1&4 S6.N1P~9-17-47 ·045 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

dla zam6wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartosci szacunkowej ponizej kwet okreslonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. II ust. 8 ustawy z dni. 29 slyczni. 2004 r. 
Prowo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pom.zm.) 

zwanej daJej "ustawfJ". 

Nazwa zadania: 

Pnebudowa drogl gmlnnej Nr H0614W na odclnku od kmO+OOO do km 0+421,85 
w mlejscowoscl Stupsk 

Stupsk, dni. 2 lipca 2019r. Zatwierdzarn: 

http:GKI.271.S.2019.AM


II. Nazwa i adres ZamawiajiJcego: 

Gmin. Stupsk z siedzib~ Ur2l!d Gminy Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10;'06-561 Stupsk, 

tel. 23/653-12-54; - 55; 

fax. 23/653-10-16 

e-mail: ugstupsk@ooczta.onel.pl 

adres strony intemetowej: www.stupsk..bipgmina.pl 

NIP 569-17-47-045 

REGON 130378456 

Godziny ur~dowania: 
Poniedzialek - Piqtek - 7.00 - 1500 

Sroda 8.00 - 16.00 


!il. Tryb udzieleoia zam6wieoia: 

I. 	 Post(:powanie 0 udzielenie niniejszego zam6wienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 
29 styczni. 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2018 r. pOZ. 1986 z p6in. zm.). 

2. 	 Niniejsze post~powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 
ustawy Prawo zamowien pubJicznych a wartosci szacunkowej penizej kwot okres!onych w 
przepisach wydonych na podstawie art. II ust. 8 ustawy PZP. 

I III. Opis prz.edmiotu zam6wienia: 

1. 	 przedmiotem zam6wieniajest przebudowa drogi gminnej Nr 230614W fia odcinku od krn 
0+000 do Ian 0+421,85 w miejscowosci Stupsk. 

2. 	 Zakres prac obejrnuje: 

I) Brnnza drogowa: 

- przygotowanie terenu pod bud owe; ; 

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowy i roboty zienme; 

- fundamentowanie dr6g; 

- roboty w zakresie nawierzchni drog; 

- instalowanie znak6w drogowych; 

- roOOty budowlane w zakresie ukladania chodnik6w i asfaltowania; 

- roboty budowlane w zakresie ksztahowania teren6w zielonych; 

2) Brania sanitama; 

- roboty przygotowawcze; 

- roboty ziemne; 

- roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa; 


3. 	 Szczeg6lowy zakres rob6t zosta! zawarty w zal~czniku Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy 
omz w dokumentacji projektowej dostypnej w siedzibie Zamawiajqcego - DrUid Gminy 
Stupsk. 

4. 	 Rodzaj zam6wienia - roboty budowlane. 
5. 	 Wsp61ny Slownik Zarn6wieli (CPV) 


45100000-8 - prlygotowanie terenu pod budow~; 


45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow~ i roboty ziemne; 

45233320-8 - fundamentowanie dr6g; 
45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dr6g; 
45233290-8 - instalowanie znak6w drogowych; 

45233222-1 - roboty budowlane w zakresie ukladania chodnik6w i asfaltowania; 

45112710-5 - roboty w zakresie ksztaltowania teren6w zielonych; 

6. 	 Zateca si~, aby Wykon8wca na wlasn,! odpowiedzialnose i ryzyko obejrzal miejsce rob6t oraz 
zgromadzil wszelkie infonnacje, kt6re mog,! bye konieczne do prawidlowego przygotowarn8 
oferty i podpisania umowy na w-ykonanie zamawianych rob6t. Prace obj~te przedmiotem 
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zamowienia musZ<\ bye zgodne z dokumentacj~ projektow'l orax specyfikacj<:j tec\miCZD'l 

wykonania i odbioru rob6t. 


7. 	 Wykonawca w ramach przedmiolu zam6wienia jest zobowi<J.Z&ly do zapewnienia obsrugi 
geodezyjnej. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich odcink6w 
dr6g 0 nawierzchni bitumicznej, wykonania wszelkich badan i prob, pfZYW"(6cenia terenu do 
stanu poprzedniego. 

8. 	 Wykonawca zobowi<}za11y jest zrealizowac zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze wnowy stanowi'lcym zat'lcznik do SIWZ. 

9. 	 ZamawiajEJcy na podstawie art . 29 ust, 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc~ 
lub podwykonawc« na podstawie umowy 0 prac~ (na pelen etat) os6b wykonuj<:jcych czynnosci 
w zakresie realizacji zam6wienia, ktorych wykonanie pol ega oa wykonywaniu pracy w spos6b 
olaeslony w art. 22 § I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks praey (Dz. U. z 2018 r., poz. 
108, z p6in. zm.). 

10. Wskazania czynnosci w zakresie realizacji zam6wienia. kt6rych dotyczy wym6g zatrudnienia 
na wnOWy 0 praciy, Zamawiaj<:jcy dokonuje poprzez odniesienie do przedmiarow rob6t. Wyro6g 
zatrudnienia na umow« 0 praclf dotyczy os6b wykonuj<:jcych prace fizyczne zwi4ZBI1e z 
realizaeja zam6wienia, je1eli wykonanie tych czynnosci po\ega na wykonywaniu praey w 
rozumieniu kodeksu pracy. 

II. Zamawiaj<:jey wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy 0 prac« przy realizacji 
zam6wienia trwalo w calym okresie wykonywarua zam6wienia, a zatrudnione osoby 
zobowi<lzaIle b«d(} do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepis6w kodeksu pracy. 

12. Dokwnentowanie zatrudnienia i uprawruenia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania 
przez Wykonawciy lub Podwykonawciy wymagail, 0 kt6rych mowa w an. 29 ust 3a ustawy oraz 
sankcje za niespetnienie tych wymagait : 

1) 	Zamawiajqey zastrzega sobie prawo, w kaZdym czasie w trakcie obowi~wania umowy, 
do weryfikacji zobowi'lZSnia Wykonawcy do zatrudnierua pracownik6w oa wnOW« 0 

pracy, 0 ktorym mowa w ust. 6 pkt 1, W szczeg6lnosci poprzez: 
- illdanie z!ozenia oswiadczen bttdi przedstawienia do wgltldu kopii dokument6w 
potwierdzaj~eych spelnienie wymogu - w przypadku um6w 0 prae\, b~dz dowod6w 
potwierdzaj<:jcych zgtoszenie pracownika do ubezpieczeft kopie te powinny zostac 
zanonimizowane w spos6b zapewniaj~cy ochrOl1y danyeh osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia J997r. 0 ochronie danych osobowych; 
- przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia; 

2) W przypadku niewywi~ia sifT z postanowien wskazanych powyz.ej Zamawiaj<}cy 
zastosuje kary umowne, olaeslone w pkt. XXVI SIWZ; 

13. Zamawiaj~cy rue przewiduje wymagan, 0 kt6rych mowa w art.29 ustA ustawy PZP. 
14. Zamawiaj'lcy :bJda wskazania pILez Wykonawccr czysci zam6wienia, kt6rych wykonanie 

zamierza powierzyc podwykonawcom i podania pilez Wykonawc« finn podwykonawe6w. 
15. Jeuli w opisie przedmiotu zam6wienia znajduj(} si~ jakiekolwiek z.naki towarowe, patent ezy 

poehodzenie, trodla lub szezeg61ne proeesy, kt6re eharakteryzuj~ produkty lub uslugi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcy, jezeli mogloby to doprowadzic do 
uprzywilejowania tub wyeHminowania niekt6rych Wykonawc6w lub produkt6w, chyba i:e jest 
to uzasadnione specyfik<} przedmiotu zam6wienia i Zamawiaj'}cy nie moze opisac przedmiotu 
zam6wienia za pomoc<} dostatecznie dokladnych okreSlen, a wskaza.niu takiemu towarzysU} 
wyrazy "tub rownowatny zamawiaj<lcy dopuszcza oferowanie materiaJ6w i llrZ<tdzeft 
r6wnowai:nych do wskazanych w dokumentacji projektowej, jednak 0 parametrach technicz.no 
- eksploatacyjno - uZytkowych nie gorszych nii: Ie, podane w dokumentacji technicznej 
zam6wienia (art.29 ust. 3 uSlawy PZP). 

16. Wykonawca, kt6ry powoluje sicr na rozwiflZ8Ilia r6wnowaine opisywane paez Zamawiaj~eego, 
jest obowi(}Z8IlY wykazac, ze oferowane przez niego rozwi'}ZID1ia spelniaj'} wymagania 
olaeslone przez Zamawiaj~eego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 

17. Opisuj'lc przedmiot zam6wienia przez odniesienie do nonn, europejskich ocen technicznycb, 
aprobat, specyfikacji technicznycb i system6w referencji technicznych, 0 kt6rych mowa w art. 
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30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj~cy dopuszcza rozwi'lZania r6wnowazne 
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysU} wyrazy "Iub r6wnowaZne". 

I IV. Termin wykonania zam6wicnia: 

Terrnin wykonania do dois 15.10.2019r. 

ZamawiajCJcy przewiduje motiiwosc dokonania zmian umowy zgodnie z art .144 ust.l ustawy PZP. 


[v. Warunki udzialu w postc;powaniu: 

I. 	 0 udzie lenie zam6wienia mog'l ubiegac silf Wykonawcy, kt6rzy: 
I) nie podlegaj~ wykluczeniu: 

a) W okolicznoScisch, 0 1ct6rych mows w art. 24 uSl. I pkl 12 - 23 ustawy Pzp, 
b) na podstawie art. 24 uSl. 5 plct I ustawy Pzp. 

2) 	spelniaj~ warunki udzialu w postepowaniu dotycUlce: 
a) 	 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreSlonei dzialalnosci zawodowei. 0 He 

wynika to Z odffibnych przepis6w; 
Okreslenie warunk6w: Zamawiajqcy nie uryznacza szczeg6/owego warunku w tym 
zakresie. 

b) 	 sytuacii ekonomicznej lub fmansowej: 
Okresienie warunk6w: Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg61owego wanmku w tym 
zakresie. 

e) zdolnosci teelmiczne; lub zawodowej; 
OkreSlenie warunk6w: Warunek zoslanie spelniony, jeieli Wykonawca wykaie: 
- co najmniej dwie roboty budowlane wylronane nie wczeSniej nit W ola'esie ostatnich 5 
[at przed uplywem lerminu skladania oferl, a jetel; okres prowadzenia dziala/nosci jest 
kr6tszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegajqce na budowie, przebudowie, 
rozbudowie, remoncie bqdi modernizacji drogi 0 nawierzchni asJaltowej 0 war/osci nie 
mniejszej nit 200 000, 00 zl- wraz z podaniem ich rodzaju, war/osd, dary, miejsca 
wykonania i podmiotow, no necz klorych roboty Ie zostaly wykonane, z zalqczeniem 
dowod6w okreilajqcych cry te roboty budowlane zostaly wykonane naletycie, w 
szczeg61nosci in/ormacj; 0 rym czy robo/y zoslaly wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawid/owo ukoiu;zone. przy czym dowodami, 0 klorych mowa, sq 
referencje bqdi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty 
budowlane byly \1rykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny 0 obieklywnym 
charakterze wykonawca nie jest HI slanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty; 
- it osoby, kJ6re b~dq uczestniczyc w wykonywanili zam6wienia. posiadajq odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, dOSwiadczenie i wykszla/cenie niezb?dne do 
wykonywania zam6wienia; Wykonawca przedstawi W oJerde kandydalo no slanowisko -
Kierownik blldowy w specjalnosci drogowej - J osoba - posiadajqca uprawnienia 
budowlane do kierowania robo/ami budowlanymi. 

2. 	 Oeena speinienia warunk.6w udzialu w postlfpowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
post~powania b~dzie dokonywana na zasadzie spelnialnie spetnia. 

3. 	 Nie spclnienie przez wykonawe~ opisanych powy.zej warunkow skutkowac ~dzje 


wykluczeniem Wykonawcy z udziaru w PostlfPowaniu. 

UWAGA: dotyczy powolywania si~ na zasoby innYl.:b podmiot6w: 


I) 	Wykonawca moi.e w eelu potwierdzenia spetnienia warunk.6w udziaru w postlfPowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego c~sci, 
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiot6w, niezaletnie od charakteru prawnego tQc24cego go z rum 
stosunk6w prawnych. 

2) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji iIUlych podmiot6w. musi udowodnic 
Zamawiajf4cemu. i.e realizujCJc zam6wienie, ~dzie dysponowal niezb¢nymi zasobami tycb 
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podmiot6w, w szczeg61nosci przedstawiaj~c zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu 
do dyspozycji niezl:>¢nych zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia. 

3) 	ZamawiajEtcy oeema, czy udost~pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci 
techniczne lub zawodowe lub ich syruacja finansowa lub ekonomiczna, pozwaiaj'l oa 
wykazanie przez Wykooawcy spelniania warunk6w udziaru w post~powaniu oraz bada, czy 
nie zachodv} wobec tego podroiotu podstawy wykluczenia, 0 kt6rych mowa w art. 24 ust. I 
pkt 13-22 ius!. 5 uSlawy Pzp. 

4) 	 W odniesieniu do warunk6w dotycz"lcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doswiadczenia, Wykonawcy mog" polegac na zdolno.sciach innych podmiot6w, jesli 
podmioty te zreaiizuj'l roboty budowlane lub usrngi. do realizacji kt6rych te zdolnosci sEt 
wymagane. 

5) 	 Jeuli zdolno.sci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 
podmiotu nie potwierdzaj<J spe1nienie przez Wykonawcy warunk6w udziatu w post~powaniu 
lub zachodZl! wobee Iyeh podmiolow podslawy wykluczenia, Zamawiaj~cy i:l!da, aby 
Wykonawca w terrninie okreslonym przez Zamawiaj'lcego: 
a) zastllpit ten podmiot innym podmiotem lub JX>dmiotami lub 
b) zobowifJ.Z3l si~ do osobistego wykonania odpowiedniej cZysci zam6wienia, jezeli 

wykai:.e zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj~ finansow~ lub ekonomiczn .... 0 

kt6ryeh mow. w pk' I . 
6) 	 Zamawiaj'lcy moze, oa katdym eta pie post((powania, uznac. i.e Wykooawca nie posiada 

wymaganych zdolnosci , jeteli zaangaZowanie zasob6w techillcznych lub zawodowych 
Wykonawcy winne przedsi((wziycia gospodarcze Wykonawcy maze miec wptyw na 
realizacje zam6wienia. 

UW AGA: dotyczy Wykonawcow wsp61nie ubiegaj~cych si~ 0 udzielenie zam6wienia: 
I) 	 Wykonawcy mog~ wsp61nie ubiegac si~ a udzielenie zam6wienia, w Ulk..im przyp.:'1dku, 

Wykonawcy ustanawiaj'l pelnomocnika do reprezentowartia ich w postypowaniu 
a udzielenie zam6wienia alba reprezentowania w post~powaniu i zawarcia urnowy 
w sprawie zam6wienia publicznego. Prz.episy dOlycU,ce Wykonawcy stosuje siy 
odpowiednio do Wykonawc6w, wsp61nie ubiegajij.cych siy 0 udzielenie zam6wienia. 

2) 	 Jeieli Oferta Wykonawc6w ubiegaj'lcych si~ wsp61nie 0 udzielenie zam6wienia zostaJa 
wybrana Zamawiaj'lcy bydzie i4dal przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia 
pUblicznego przedloienia umowy reguluj'lcej wsp6lprac~ tych Wykonawcow. 

IVI. Podstawy wykluczenia z udzialu w post~powaniu : 

I. 	 Z udualu w niniejszym pos'~powaniu wyklucza si~ wykonawc6w, k,6rzy podlegaj~ 


wykluczeniu na podstawie art. 24 us!. I pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. 	 Z postypowania 0 udzielenie zam6wienia ZamawiajlJcy mote wykluczyc Wykonawccr ns 


podstawie art. 24 usl 5 pkl I: 

I) w stosunJc.u do ktorego otwarto Jikwidacj~, w zatwierdzonym przez S<}d ukladzie w 


poslcrpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
Iikwidacj~ jego maj~tku lub s~ zarzttdzillikwidaej~ jego maj~lku w 'rybie art. 332 us!. I 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prnwo restrukluryzacyjne (Dz. U. po,. 978, z p6m. zm.) lub 
ktorego upadlosc ogloszono, z wyj'ltkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlosci 
zawar! uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s(Jdu, jeuli uklad nie 
przewiduje zaspokojertia wierzycieii przez likwidacjt; maj'ltku upadlego. chyba :ie 5'ld 
zarz~dzi! likwid.ej~ jego maj~tku w Irybie art. 366 us!. 1 ustawy z dni. 28 Jutego 2003 r. -
Prawo upadlosciowe (D,. U. z 20 15 r. poz. 233, z p6m. zm.); 

VII. Wykaz oswiadczeri lub dokumeot6w, potwierdzaj~cych spelnianie warunk6w udziaJu w 
ost owaoiu om brak odstaw kluczenia: 
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1. Wykonawca zall}cza do oferty, aktualne na dzien skladania ofert, oswiadczenia w przedmiocie 
spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu oraz niepodlegania wykJuczeniu. Informacje 
zawarte w oswiadczeniu stanowi~ wst~pne potwierdzenie, ie Wykonawca nie podlega 
wykluezeniu oraz spelnia warunki udzialu w postypowaniu: 
I) Trese i zakres wymaganego oswiadczenia dotycZ4CY spelniania warunk.ow udzialu 

w post~powaniu okresla zalqcmik nr 3 do SIWZ (oryginal), 
2) Trese i zakres wymaganego oswiadezenia dotyCZ4CY przeslanek wykluczenia 

z pos~powania okreSla zalqeznik nr 3. do SIWZ (oryginal). 
UWAGA: 
a) Wykonawea, ktory powotuje silt na zasobach innych podmiot6w, W celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spdniania, w zakresie w jakim 
powoluje si~ na ieh zasoby, wnrunku udzialu w post~powaniu zamieszcza informacje a 
tyeb podmiolach W oswiadczeruu, 

b) W przypadku wspolnego ubiegania si~ 0 zamowienie przez Wykonawc6w oswiadczenie 
sklada kazdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj'lcych si~ 0 zam6wienie. Dokument ten 
potwierdza spelnianie warunku udzialu w post.ypowaniu omz brak podstaw wykJuczenia 
w zakresie, w kt6rym kaZdy z Wykonawcow wskazuje spetnienie warunk6w udzialu w 
postypowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, 

c) 	 Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innyeh podmiot6w. musi 
udowodnic Zamawiaj~cell1u, Ze realizuj~c zam6wienie ~dzie dysponowal niezb.ydnymi 
zasobami tyeh podmiot6w, w szczeg61nos.ci przedstawiaj~e zobowi'}laDie tyeh 
podmiot6w do oddania mu do dyspozyeji niez~yeh zasobOw na potrzeby realizacji 
zam6wienia, 

2. 	 Dokumcnty potwierdzaj~ce speloianic warunkow udzialu w Postfpowaniu: 
1) 	 W celu potwierdzenia spelniania warunku, 0 kt6rym mowa w rozdz. V ust. I pkt. 2) lit. c) 

SIWZ: 
- zloty wykaz robOt budowlanych wykonanych W ok.resie ostaLnich pi~ciu lat przed 
uplytvem lerminu skladania ofert. a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy ~ w 
tym okresie, co najmniej J zadanie polega)qce no budowie, przebudowie, rozbudowie, 
remoncie bqdi modernizac}i drog; 0 nawierzchni as/altowe) 0 worlosci nie mniejszej nit 
200000.00 zl . wraz z podaniem ieh rodzaju i wartoSci, daty. miejsea wykonania i 
podmiot6w, na rzeez kt6rych roboty te zostaly wykonane (zalqemik nr 4 do SIWZ). Do 
wykazu naJeZy zatqczyc dowody potwierdzaj~ce i.e roboty budowlane zostaly wykonane 
nateZycie, w szczegolnosci infonnacje 0 tym ezy roboty lOstaly wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy ezym dowodami. a kt6rych 
mowa s<} refereneje b'ldz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego 
roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeIi z uzasadnionej przyezyny 0 obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokument6w . inne dokumenty; 
- Wykonawca przedstawi W o!ercie kandydato no slOnowisko - Kierownik budowy w 
specjalnosci drogowej - I osoba - posiadajqca uprawnienia budowiane do kierowania 
robotami budowlanymi ~ wraz z informacjami na temat ieh kwaJifikacji zawodoW}'c~ 
uprawnien, doswiadczenia i \.II)'ksztalcenia niezbydnych do wykonania zam6wienia 
publicznego, a takZ.e zakresu wykonywanych przez nie czynnosci omz infonnaej'l 0 
podstawie do dysponowania tyroi osobami (zatctcznik nr 5 do SIWZ); 

3. 	 Dokumeoty potwierdzajlJcc brak podstaw do wykluczenia: 
I) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewideneji i informaeji 0 dzialalnoSci 

gospodarczej, jezeJi odr~bne prz.episy wymagaj~ wpisu do rejestru lub ewideneji . w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluezenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. I ustawy Pzp~ 

2) 	 oswiadczenie Wykonawcy 0 przynale1nosci alba braku przynaleinosei do tej samej grupy 
kapitalowej (zl. Nr 6 do SIWZ). W przypadku przynaletnosei do tej samej grupy kapitalowej 
Wykonawca maZe zloZyc wraz z oswiadczeniem dokwnenty b!}dz infonnaeje 
potwierdzaj!}ce, ze powi<JZ3I1ia z innym WykonawcE) nie prowadz.q do zakl6cenia 
konkwencji w post~powaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
intemetowej informacji 0 kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ust. Pzp (infonnaeja dotycz.qca 
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otwarcia ofert) przekazuje Zamawiaj,!cemu przedmiotowe oswiadczenie. 
4. 	 lezeli Wykonawca rna siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiasl dokumentu, 0 kl6rym mow. w pkt I) - sklada dokwnent lub dokumenty 
wystawione w kraju, w kt6ryrn wykonawca rna siedzib/Y lub miejsce zamieszkania. 
potwierdzaj,!ce odpowiednio. i.e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci. 

5. 	 Dokumenty. 0 kt6rych rnowa w ust. 4, powinny bye wystawione nie wczeSoiej niz 6 miesilfcy 
przed uptywem tenninu skladania ofert. 

6. 	 leze li w kraju, W kt6rym Wykonawca rna siedzibc; lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania rna osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie v.rydaje si~ dokwnent6w, 0 kt6rych mowa 
w ust. 4, zast~puje siy je dokumentem zawieraj~cym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby alba os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, 
kt6rej dokument mia! dotyczye, zlotone przed notariuszem lub prz.ed organem S<}dowym, 
administracyjnym alba organern samorZ'!du zawodowego lub gospodarczego wtaSciwym ze 
wzgl¢u na siedziby lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub rniejsce zamieszkania tej osoby. 

7. 	 W przypadku w<}tpliwosci co do treSei dokumentu zlozonego przez wykonawcy, zamawiaj,!cy 
moze zwr6cic siy do wlasciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca rna 
siedziby lub micjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania rna osoba, ktorej dokwnent 
dotyczy.o udzielenie niezbydnych informacji dotyCZ4cych tego dokumentu. 

8. 	 Skladane dokumenty mog,! bye zlozone W oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnose z 
oryginalem. 

9. 	 Poswiadczenia za zgodnose z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
kt6.rego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siy 0 

udzielenie zamowienia publicznego alba podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re 
kaZdego z nich dotycZlj. 

10. Jeieli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, 0 kt6rym mowa w art. 25a ust. I, oswiadczeti. lub 
dokument6w potwierdzaj ,!cych okolicznosci, 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokurnent6w niezbydnych do przeprowadzenia post-rpow3J1ia, oswiadczenia Jub dokurnenty Set 
niekompletne, zawieraj,! bt~dy lub budUl wskazane przez Zamawiaj,!cego w'ltpliwosci, 
Zamawiaj,!cy wezwie do ich zlozenia. uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaSnien w tenninie przez s iebie wskazanym, chyba i.e mimo ich zl ozenia, uzupclnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byloby uniewaZnienie postypowania. 

11. Jeteli Wykonawca nie zlotyl wymaganych pelnomocnictw alba zlozyl wadliwe 
pelnomocnictwa, Zamawiaj'lcy wezwie do ieh zlotenia w tenninie przez siebie wskazanym, 
chyba ie mimo ich zlozenia oferta Wykonawey podlega odrzuceniu alba konieczne byloby 
uniewainienie post¥Powania. 

VIII. Informacje 0 sposobie porozumiewania silt Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oswiadczeli lub dokument6w, jezeli Zamawiaj4cy, w sytuacjach okreSlonych 
wart. IOc-toe przewiduje inny spos6b porozumiewania silt nii przy uiyciu srodk6w 
komunikacji elektronicznej, a talde wskazanie osob uprawnionycb do porozumiewania silt z 
Wykonawcami: 

l. 	Zamawiaj'lcy zamieszcza na swojej stronie internetowej www.stupsk.bipgmina.pl w 
szczeg6lnosci: 

I) SIWZ wraz z za!~cznikami ; 


2) Informacje 0 zmianie tresci ogloszenia 0 zam6wieniu; 

3) Infonnacj~, 0 kt6rej mowa w art . 86 ust.S ustawy Pzp; 

4) Trese zapytaiI wraz z wyjaSnieniami; 

5) Wszelkie zmiany dotycz~ce SIWZ; 

6) Infonmacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp; 


2. 	 Zamawiaj,!cy porozumiewa s i~ z Wykonawcami za posrednictwem operatora pocztowego w 
rozurnieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (I.j. Dz. U. z 2018 r., poZ. 
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2188), osobiseie, za posrednietwem poslanea, faxu ( ru 23 654 0050) lub przy uzyciu 
komunikacji elektronicznej (e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl ) w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipea 2002 r. 0 swiadezeniu usJug drog. eiektronieZlll! (t.j . Dz. U. z 2019 r., poz. 123). 

3. 	 JeZeli Zamawiaj'}cy lub Wykonawca przekazuj(J oswiadczeni~ wnioski t zawiadomienia faksem 
lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. 0 swiadezeniu uslug drog~ elektroniezn'!, kaida ze stron na Z¥Janie dnugiej potwierdza fakt 
ich otrzymania .. 

4. 	 Do porozumiewania siy z Wykonawcami upowaZnione s'} nastypuj'}ce osoby: 
• Aneta Milewska - e·mail: ugstupsk@poezta.onet.pl tel. 231 653·12·54; 231 653·12·55; Fax. 
23/653·10·16 

I IX. Wymagania dotycz!,ce wadium: 

I. 	 Wykonawca zobowi¥MY jest wnieSt wadium przetargowe w wysokoSci: 20000,00 zl, (slownie: 

dwadzieScia tys zJ) najp6iniej przed uplywem tenninu skladania ofert. 


2. 	 Wadium moZe bye wniesione w: 

1) pienilJ<jzu; 

2) pon;czeniaeh bankowyeh lub pon;czeniach sp6!dzielczej kasy ~oW(}-kredytowej, z tym ~ 


pon;czenie kasy jest 'l1J.WSZC pon;czeniem pieni¢lym; 
3) gwarancjach bankowyeh; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowyeh; 
5) po~ezeniaeh udzielanych pnez podmioty, 0 kt6r),eh mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiybiorczoSci (Oz. U. z 
2018r. poz. 110,650,1000 i 1669.). 

3. 	 Wadium wniesione wpierllijdzu, naleZy przelae narnchuoek bankowy Ur~du Gminy Stupsk
87 8924 0007 0019 48712002 0004. 


4. 	 Do oferty nalei;y dob)czyc w oddzielnej kopercie kopie przelewu wadium, potwierdzolUl za zgodnoSC z 
oryginalem pl7.eZ wykonaw~. 

5. 	 Wadiwn wnoszone w innej fOmUe nii. pieni'Jdz naleZy dol'!CZ)'c do oferty woddzieinej kopercie. 
6. 	 Zamawiaj~cy dokona zwrotu wadium z nast~puj'lcych sytuacjach: 

1) 	 po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unlewai;nieniu post~powania, z wyj"tkiem 
Wykonawcy. kt6rego oferta zostala wybrana,jako najkorzystniejsza, z zastnezeniern art. 
4a; 

2) 	 wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybranajako najkorzystniejsza, zamawiaj'lcy zwraca 
wadium niezwlocznie po zawarciu urnowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia na!etytego wykonania wnowy, jezeli jego wniesienia i:Qdano. 

7. 	 Zamawiaj,!cy zwraca niezwlocznie wadium oa wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofert~ przed 
uplywem tenninu skladania ofert. 

8. 	 Zamawiaj,!cy U}da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc~, kt6remu zwr6cono 
wadium na podstawie ust. 1, jeieJi w wyniku rozstrzygnil{cia odwolania jego oferta zostala 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez 
zamaWlajC'Jcego. 

9. 	 Jezeli wadiwn wniesiono w pieni<)dzu, zamawiajC'Jcy zwraca je wraz Z odsetkarni wynikaj<)cymi 
z umowy rachunku bankowego, na kt6rym by to ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty 
prowadzenia rachunku bankowego omz prowizji bankowej za przelew pieniltdzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawc~. 

10. ZamawiajClcy zatrzymuje wadiwn wraz z odsetkami, jeZeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, 0 kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z pnyczyn lei4cych po jego stronie, nie zlozyl 
oswiadczen lub dokument6w potwierdzaj<lcych okolicznosci. 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, 
oswiadczenia. a kt6ryrn mowa w art. 25a ust. I, pemomocnictw lub rue wyrazit zgody na 
poprawienie omy1ki, a kt6rej mowa w art. 87 ust . 2 pkt 3, co spowodowaJo brak mozliwosci 
wybrania oferty zJoi:onej przez wykonaw~ jako najkorzystniejszej . 

11. Zamawiaj'lcy zalrZymuje \Vadium wraz Z odsetkami. jezeli wykonawca. 1ct6rego oferta zostata 
wybrana: 
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I) 	odm6wil podpisania umowy W sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych 
w ofercie; 

2) 	 nie wni6s1 wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy; 
3) 	 zawarcie umowy w sprawie zam6wlenia publicznego stalo si~ niemozliwe z przyczyn 

letiJcych po stronie wykonawcy. 

Ix. Termio zwipaoia ofertfJ! 

1. 	 rennin zwi~ania oferUJ wynosi 30 dni. Bieg tenninu zwi(}.Ullia oferU) rozpoczyna siy wraz z 

uptywem terminu skJadania ofert. 


2. 	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj<lcego moze prz.edtuzyc lermin zwi~a 
oferUJ-, z tyro i.e ZamawiajC}cy mOie tylko raz, co najrnniej na 3 dni przed uplywem terminu 
zwi¥8Jlia ofertth zwr6cie si~ do Wykonawc6w 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dhttszy jednak niZ 60 dni. 

IXl. Opis sposobu przygotowywaoia ofert: 
I. 	 Niniejsze postypowanie jest prowadzone w j~zyku polskirn. 
2. 	 Oferta musi bye sporztldzona z zaehowaniem fonny pisenmej pod rygorem niewa7..llosci i trese 

oferty musi odpowiadae tresci specyfikacji istotnyeh warunk6w zam6wienia. 
3. 	 Oferta wraz z za.t'lcznlkami musi bye czytelna. 
4. 	 Wszelkie rozliczenia zwi(JZ&le z realizacj~ niniejszego zam6wienia dokonywane bydCl 

w zlotych pol skich (PLN). 
5. 	 Oferta wraz z zalilcznikami musi bye podpisana przez osoblr upowat..nionil do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezeotacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze. 
6. 	 Je:ieli osoba/osoby podpisuj<lca oferty dziaja na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to 

musi w swej tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienia do podpisania oferty. 
Pelnomocnictwo musi zostac dol'lezone do oferty i musi bye zlozone w oryginale lub kopii 
poswiadczonej za zgodnose z oryginalem. 

7. 	 Oferta wraz z zal~czni.kami musi bye SpofZ1ldzona w jyzyku polskim. Ka:tdy dokwnent 
skl.dajqcy si~ n. ofert~ spofUjdzony w innym j~zyku niz j~zyk polski winien bye zlozony wrnz 
z thunaczeniem najyzyk polski. 

8. 	 Oswiadczenia, a kt6rych mowa w Rozporz<}dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 261ipca 2016 r. W 

sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moZe i:4dae Zamawiajqcy ad Wykonawcy w 
post~powaniu 0 udzielenie zam6wieni. (Dz. U. z 2016. poz. 1126) dotycZl!ce Wykonawcy i 
innych podmiot6w, oa kt6ryeh zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
okreslonych w art. 22. ust.wy Pzp oraz dotycZl!ce podwykon.wc6w, skl.dane "! w oryginale. 
Dokumenty, 0 1ct6rych mowa w ww. cytowanym rozpo~dzeniu, inne nit oswiadczenia, a 
kt6rych mowa powyiej, skladane s" w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnose z 
oryginalem. 

9. 	 Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
kt6rego zdalnoseiach lub sytuacji poJega Wykonawca, Wykonawca wsp6lnie ubiegaj<lcy siy 0 

udzielenie zam6wienia publicznego alba podwykonawca, w zakresie dokument6w, ktore 
kaZdego z nich dotycZl!. 

10. Zaleea si~, by kazda zawieraj'lca jak'lkolwiek treSc steona oferty byla podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcy. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szezeg6inosci ka.zde 
przerabierue, przekrdlenie, uzupelnienie, nadpisanie, pnesloniycie korekto(em, powinno bye 
parafowane prz.ez Wykonawe~. 

11 . Zaleca siy, aby strony oferty byly trwale ze sob" pot'lczone i kolejno ponwnerowane. W trdei 
oferty winna bye umieszezona informacja 0 ilosci stron. 

12. Zaleca si~ przy spor24dzeniu oferty skorzystanie z wzor6w (formularza oferty, oswiadczeo, 
wykazu) przygotowanych przez Zamawiaj'lcego. Wykonawca maze przedstawic ofert~ na 
swoich fonnularzach z zastrzeieniem, Ze musZ4 one zawierac wszystkie informacje okresione 
przez Zamawiaj'lcego w przygotowanych wzorach. W przypadku. gdy infonnacje zawarte w 
ofercie stanowiq tajeITUliccr przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji, co do kt6rych Wykonawca zastrzega, ie nie mogll bye udostypniane 
innym uczestnikom postttPowania, muszq bye oznaczone klauzuhr "fnformacje stanowi<J 
tajemnic~ przedsi~biofstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 f. 0 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" i dol~czone 
do oferty, zaleca si«r. aby by1y oddzielnie spiyte i dol'lczone na koncu oferty. Wykonawca nie 
moZe zastrzec informacji i dokument6w, kt6rychjawnosc wynika z irmych akt6w prawnych. w 
tym mi~zy innymi, z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwl<JZIDle z przygotowaniem i zlozeniern oferty. 
14. Wykonawca moze zloZye jedn~ ofert~. 
1S. Zarnawlaj<Jcy ~da wskazania przez Wykonawc~ cZ~Sci zam6wierua, kt6rej wykonanie 

zamierza powierzyc pOdwykonawcy oraz podania finn podwykonawc6w. 
16. Na ofert~ skladaj~ si~ : 


a) formularz oferty - zal~cznik nr I do SIWZ (oryginal), 

b)kosztorys ofertowy - zal~cznik Nr 2 do SIWZ, 

c)oswiadczenie Wykonawcy skladane oa podstawie art. 2Sa ust. I ustawy Pzp dotycZ<lce 

spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu - zalacznik or 3 do SIWZ (oryginal), 
d)oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 2Sa ust. I ustawy Pzp dotycZJlce 

przeslanek wykluczenia z post~powania - zal~cznik nr 3a do SIWZ (oryginal), 

e)wykaz wykonanych robOt budowlanych - zalacznik or 4 do SIWZ 

f) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawc~ do realizacji zam6wienia publicznego 

zal~cznik or 5 do SIWZ 
g) oswiadczenie 0 przynaleznosci do grupy kapitalowej - zal~cznik nr 6 do SIWZ 
h) informacja dot. Podwykonawc6w - zal~cznik or 7 do SIWZ 
i) wOOr umowy - zal~cznik nr 8 do SIWZ 
j) odpowiednie pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, 0 ile ofert~ sklada 

petnomocnik. 

k)dow6d wniesienia waditun 


IXII. Miejsce oraZ termin skladania i otwarcia ofert: 

I. 	Orert~ naleZy skladac w Urz~dzie Gminy Stupsk, uJ. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk, pok6j 
or 2 (sekretariat), w godz. 7:00-15:00 osobi!cie, za posrednictwem poslailca lub za 
posrednictwem operatora pocztowego w rozurnieniu ustawy a dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z p6in. zm.) na adresjak wyZej. 

2. 	 Termin skladania ofert do dnia 17.07.2019 r ., do godz.l0:00. 
3. 	 0 tenninie zlozenia oferty decyduje termin dostarczerua oferty do Zamawiaj'lcego. 

W przypadku wyslania oferty drog~ pocztow~, kurierem jako termm zloienia oferty 
Zamawiaj'lcy uzna lermin w jakim oferta znalazla si~ w posiadaniu Zamawiaj~cego . 

4. 	Of~ nruezy umidcic w zamkni~tym opakowaniu, uniemozliwiaj~cyrn odczytanie zawartosci 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone nszw'l (firmll) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowana na adres; Gmina Stupsk u1. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk 
omz oznaczona haslem; ,.,Pnebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcioku od kmO+OOO 
do kin 0+421,85 w miejscowosci Stupsk" . Nic otwierac przed doiem 17.07.2019 r. godz. 
10:10. 

5. 	 Oferta zlozona po tenninie zostanie niezwlocznie zwr6cona Wykonawcy. 
6. 	 Wykonawca moZe przed uplywem tenninu do skladania ofert zmienic lub wycofac oferty pod 

warunkiem, Ze Zamawiaj<Jcy otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu. Powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi bye zlowne wedrug 
takich samych zasad, jak skJadana ofena tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
,,ZMIANA", lub "WYCOF AN IE" . 

7. 	 Wykonawca nie moi.e wprowadzac zmian ani wycofywac oferty po uplywie tenninu skladania 
ofert . 

8. 	 Otwarcie ofert nasUlpi w siedzibie Zamawiaj<Jcego w Ur~dzie Gminy Stupsk, 
uJ. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk, pok6j nr II , w dniu 17.07.2019 r. godz. 10:10. 



9. 	 Otwarcie ofen skladac sit( bl;dzie z czcrsci jawnej i niejawnej. 
10. W cZ~Sci jawnej przewodnic2lJcy komisji przedstawi sklad komisji pnetargowej, poda kwott(, 

jak<} Zamawiajl}cy zamierza przeznaczyc oa sfinansowanie zam6wienia, poda nazwy (finny) 
oraz adresy Wykonawc6w, a takZe informacje dotycZ4ce ceny, terminu wykonania 
zam6wienia, okres gwarancji i warunk6w platnosci zawartych W ofertach. 

II. Otwarcie ofert jest jav-me. 
12. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zaroawiajl}cy zamieSci Da stronie internetowej informacje 

dotyCUlC4: 
1) kwoty, jak'} zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia; 
2) firm oraz adres6w wykonawc6w. kt6rzy zloiyli oferty w tenninie; 
3) ceny, terminu wykonania zam6wieni~ okresu gwaraneji i warunk6w pJatnosei zawartych w 

ofertach. 
13. W cz~ci niejawnej komisja przetargowa sprawdzi Wykooawcow, kt6rzy zlozyli oferty, ezy nie 

podlegaj'} wykluczeniu oraz ezy spe:iniaj<} warunki udziatu w postt(powaniu. 
14. Wykonawca musi spetnic wymagania okreslone przez zamawiaj'tcego w niniejszej specyfIkacji 

istotnych warunk6w zam6wienia i 
Niespetnienie wymagan powoduje 
wykonawcy wykluczonego uznaje si<; z

wymagania 
wykluczenie 

a odrzueon'l. 

wynikaj'tee z 
wykonawey 

przepis6w 
z postl;pow

ustawy 
ania. O

pzp. 
fert<; 

IXIII. Opis seosobu obliczenia ceny: 

I. 	 Zaleca si~. aby Wykonawca dokonal wizji IOkalnej terenu, na kt6ryrn rna bye wykonana robota 
budowlana, w celu przygotowania oferty j zawarcia umowy na wykonanie pmc obj~tych 
zamOwieniem. Koszt dokonania wiz-ji IOkalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca ponosi 
wyhlCZJ11l. odpowiedzialnosc za tresc uzyskanych informacji, z. wyj'ttkiem informaeji uzyskanych 
od Zamawiaj~cego na pismie. 

2. 	 Wykonawea spofZ<Jdzi i zal¥zy do oferty kosztorys ofertowy spor2lJdzony metod'} kalkulacji 
uproszczonej , przy zachowaniu nastt(puj'lcych zalozen: 
I) zak.res rob6t, kt6ry jest pods18wa do okreslenia ceny, musi bye zgodny z zakresami rob6t 

okreslonymi w przedmiarach rob6t , wyszczegolnionych w zaJ'lczniku do niniejszej SIWZ; 
2) 	 cena musi zawierac wszelkie koszty zwiqzane z realizacj'l zadania, wynikaj~ce z 

dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
rob6t jak rowniez nie uj~te w tych opracowaniach, a niezbydne do wykonania zadania, 
miydzy innymi: ubezpieczenie budowy, roboty przygotowawcze, pofZ<ldkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, (naprawy, woda, 
energia elektryczna, te!efon. dozorowanie budowy itp.). obstug~ geodezyjn~, wszelkie oplaty 
zwi~e z utrudnieniami w ruchu, organizacjll objazd6w, wsp6lpraC« z Zamawiaj'lcym, 
oraz inne czynniki niez~dne do wykonania przedmiotu z..am6wienia. 

3. 	 Cena oferty powinna bye obliczona w zlotyeh polskich (z dokladnosci'l do dw6ch miejsc po 
przecinku) z uwzgh;dnieniem ewentuaJnych upustow, jakie Wykonawca oferuje i nalei}' jq 
okre.slie w wysokosci netto j brutto (z podatkiem ad towarow i uslug VAT). Kwota 18 musi 
zawierac wszystkie koszty zwi'lZMe z realizaej'l zadania niezb~dne do wykonania przedmiotu 
zarn6wienia. Tak wyljczon~ cen~ neno oraz cen<; brutto (z podatkiem VAT) nalezy wykaza6 
w l.Formularzu oferty". 

4. 	 Jei:eli zaoferowana cerra lub jej istotne cz~sci skladowe, wydajC} sit( rai'4Co niskie w stosunku do 
pnedmiotu zamowienia i budZ<) wC}tpliwosei ZamawiajC}cego co do mozliwosci wykonania 
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiaj'}cego lub 
wynikajC}cymi z od~bnych przepis6w, Zamawiaj'lcy zwr6ci siCf 0 udzielenie wyjasnieit , w tym 
zlozenie dowod6w, dotycZ<)cych wyliczenia ceny. Obowi<}.Zek wykazanla, ze oferta nie zawiera 
faZctco nislOej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

5. 	 Je~e1i w post~powaniu zlozona ~dzie oferta. kl6rej wyoor prowadzilby do powstania 
u Zamawiaj'}cego obowi¢u podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i us!ug, 
Zamawiajqcy w eelu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek cd 
lowar6w i ustug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. W takim 



przypadku Wykonawca, skladaj<}c ofertcr, jest zob!igowany poinfonnowac Zamawiaj~cego. ie 
wyb6r jego oferty b~dzie prowadzic do powstania u Zamawiaj~cego obowi¢u podatkowego. 
wskazuj'!C nazw~ (wdzaj) towaru lub ustugi, kt6ryeh dostaw. lub swiadezerne ~dzie prowadzic 
do jego powstarna, oraz wskazuj~e ieh wartosc bez kwoty podatku. 

XIV. Opis krytcri6w j ktorymi Zamawiaj'lcy b~dzie si~ kierowal pn;y wyborze oferty, wraz z 
odaoiem wa ch teriow i 5 osobu OceD oftn: 

1. 	 Zamawiaj~cy wyznaczyl nastl(puj(}ce kryteria i ich znaczenie: 
- cena oferty brutto - 60% 
- gwarancja - 40% 

2. 	 Za.mowienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oferta ~dzie przedstawiala 
najkorzystniejszy bilans kryteri6w oeeny ofert. Za najkorzystniejsZ<} zostanie uznana oferta. 
kt6ra uzyska najwil(ksZ<} sum~ punktow W obu kryteriacb W oparciu 0 nastCfpujqcy wz6r: 

p= Pc+ Pg 

P - swna punkt6w jak~ Wykonawca uzyskal za oba kryteria oceny ofen, 

Pc -Iiczba punkt6w otrzymanych w kryterium "cena", 

Pg -liczba punkt6w otrzymanych w kryterium "gwarancja", 


3. 	 Zamawiaj<}cy dokona obliczen iloSci punkt6w wg ponitszych wzor6w z dokladnosei~ do dw6eh 
miejsc po przecinku, dla ofect ktore nie podlegaj'J odrzuceniu. 

4. 	 Spos6b oceny ofert: 
I) Kryteriwn "cena" ~dzie rozpatrywane na podstawie ceny ofectowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zam6wienia wpisanej przez Wykonawcy w formularzu ofertowym. Kryterium 
~dzie Iiczone matematycznie wg wzoru: 

Cmin 

Pc=----X60 


Cb 

Pc - ilosc punkt6w badanej oferty w kryterium "cena", 

C min - najrtiisza cena bruno sposr6d badanycb ofert. 

C b - cen. brutto badanej oferry, 


2) Kryterium "gwarancja" bydzie oceniane na podstawie zadeklarowanej w formularzu oferty 
okresie gwarancji (w miesi~cach). Zamawiaj'Jcy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane 
roboty budowlane na okres minimum 36 miesi~cy! IicZ(}e ad daty odbioru koncowego lub 
odbioru koncowego usuniycia usterek, jeW takie byd"l stwierdzone. Kryterium ~zie 
Hezone matematycznie wg wzoru: 

Gb 

Pg=----X40 


Gnuu: 


Pg - ilosc punkt6w badanej oferty w kryterium "gwarancji", 

G max - najdhlZszy okres gw-arancji sposr6d badanych ofert. 

G b - okres gwarancji badanej oferty, 


3) 	 Zamawiaj~cy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, 
z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz iMe omylki 
polegajllce na niezgodnosci oferty z treseill SlWZ, nie powodujqce lstotnych zmian w treSci 
oferty, niezwlocznie zawiadamiajq.c 0 tyrn Wykonawc~, kt6rego oferta zostala poprawiona. 

4) W toku badania i oeeny ofert zamawiaj'ley moze Z'ldaC od Wykonawc6w wyjaSnien 
dotyczqcyeh tresc! zlozonyeh ofert. 

5) Zamawiaj'Jcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystklm 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w specyfikB.eji istotnych warunk6w 



zam6wi.erua i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza W oparciu 0 podane kryteriwn 
wyboru. 

6) 	 Je:ieli rue bcydzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl¢u na to, i;e dwie 
lub wiycej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteri6w oceny ofert, 
Zamawiajqcy sposr6d tych ofert dokona wyborn oferty z nizszq cen~ (art. 91 ust 4 ustawy 
PZP). 

XV.loformacje 0 formalnosciacb, jakie powiooy zostac dopetnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publiczoee,o: 

1. 	 Niezwlocmie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj(Jcy faksem lub e-mailem 
zawiadomi wszystkich Wykonawc6w 0: 
I) wybarze najkorzystniejszej oferty. podajllc nazwy (firrn~). albo imiy i nazwisko, siedziby 

alba adres zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci 
Wykonawcy, kt6rego ofertcy wyhrano. oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby alba 
miejsca zamieszkania i adres, jezeli ~ miejscami wykonywania dzialalnosci Wykonawcy, 
kt6rzy zlotyli ofert~, a taki:e punktacj, przyznanq ofertorn w kazdym kryterium oceny ofert 
i lqcznq pun\ctacj" 

2) Wykonawcach, ktorzy zostali wyk1uczeni, podaj~c uzasadruenie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, kt6rych oferty zostary odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, 0 Jctorych mowa w art. 89 ust. 4 i 4 ustaW)' Pzp, braku rownowa2nosci Jub 
beaku spe/nienia wymagaiI dotyczqcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, 

4) 	 uniewai:nieniu post~powania, podaj~c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. 	 Zamawiaj'tcy udost~pnia informacjy, 0 kt6rych mowa w pkt I i 4 oa strome intemetowej. 
3. 	 Je2:eli Wykonawca, kt6rego afena zostaJa W)'brana uchyla siy od zawarcia umowy w sprawie 

zam6wienia public7l1ega lub n.ie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleZy"tego wykonania 
umowy, Zamawiaj<jcy wybierze oferty najkorzystniejsz<! sposr6d pozostatych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodUl przeslanki uniewainienia 
postypowaoia, a kt6rych mowa wart. 93 ust. I - ustawy Pzp. 

4. 	 Zamawiaj~cy poinformuje Wykonawcy 0 terminie i miejscu zawarcia umowy. 

IXVI. Wymagania dotyczf}ce zabezpieczeoia naleZytego wykonania umowy: 

I. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowil)ZllIlY jest wiliest najpMniej w dniu 
zawarcia umowy zabezpieczenie naleZytego wykonania urnowy w wysokosci 10% ceny 
ofertowej brutto za wykonanie pnedmiotu umowy. 

2. 	 Zabezpieczenie moze bye wniesione w: 
a) pieni~dzu, 
b) poryczeruach bankowych lub porcyczeniach sp6ldzielczej kasy oszc~dnosciowo-kredytowej , 

z tym Ze zobowi¥8nie kasy jest zawsze zobowi(}Zaniem pieni4tznym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) po~czeniach udzielanych przez podrnioty. 0 kt6rych mowa w art . 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

drua 9 Jistopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci. 
3. 	 Zamawiaj(Jcy nie wyra:ia zgody na wniesicnie zabezpieczenia w innej formie nit wymienione 

powyzej. 
4. 	 Zabezpieczenie ""1loszone w pieni(Jdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachwlek bankowy 

Zamawiajqcego Bank Sp6ldzielczy w Przasnyszu nr 878924 0007 0019 48712002 0004. 
5. 	 Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieni(Jdzu, za zgad~ Wykonawcy, kwota wadium moze 

zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
6. 	 Zarnawiaj(Jcy ZWf6ci kwot~ stanowi'lc~ 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od drua 

wykonania zam6wienia i uznania przez Zamawiaj<jcego za naleZycie wykonane. 
7. 	 Kwo~ stanowi'lCll 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiaj~cy pozostawi na zabezpieczenie 

roszczen z tytulu r~kojrrU za wady. 



8. 	 Zabezpieczenie nalezytego v.rykonania umowy, kt6re zastalo wniesione w pieru~dzu, 
o kt6rym mowa w ust. 1, zosianie zwt6cone w trybie i na zasadzie przepis6w ustawy Pzp. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan'l wprowadzone do tTesci zawieranej 
umoW)' w sprawic zamowieoia pubHczoego, ogOine warunki umowy albo wzor umowy, je:teli 
Zamawiaj'lcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z Dim umow~ w sprawie zamowienia 
pubUcznego na tskich waruokach: 

1. 	 ObowiljZki Stron okreSi. projekt wnowy stanowi'l"Y. Zalacznik do SIWZ. 
2. 	 Zamawiaj~cy zgodnie z art . l44 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w 

stoslUl.ku do treSci oferty. 

XVIII. Pouczenie 0 srodkach ocbrooy prawnej przysluguiftcych Wykon3wcy w toku 

ost owania 0 udzielenie zamowienia: 


1. 	 Srodki oehrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Pzp przystuguj~ Wykonawey, a true 
innemu podmiolowi, jeZeli rna lub miaI interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6s1 
lub moze poniesc szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiaj~cego przepis6w ustawy Pzp. 

2. 	 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zam6wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk.6w 
zam6wienia przysluguj(} r6wniez organizaejom wpisanym na list~, 0 kt6rej mowa w art. l54 
pkt 5 ustawy Pzp. 

3. 	 Odwolanie przystuguje wylqcznie od niezgodnej z prz.episami ustawy czynnosci 
Zamawiaj4eego podjytej w post/(powaniu 0 udzielenie zam6wienia lub zanieehania czynnosci, 
do kt6rej Zamawiaj~cy jest zobowi4ZAny na podstawie uSlawy. 

4. 	 W niniejszym postypowaniu a zam6wienie publiczne odwolanie przystuguje wyt~cznie wobec 
ezyrmosci: 
1) okreslenia warunk6w udzialu w postt;powaniu~ 
2) wykluczenia odwoluj~cego z postC(powania 0 udzielenie zam6wienia; 
3) odrzucenia oferty odwoluj~cego; 
4) opisu przedmiotu zam6wienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej ofeny. 

5. 	 Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zanieehanie czynnoSci Zamawiaj'lcego, kt6rej 
zarzuca siy niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac przedstawienie zarzut6w, okreslac 
Zlldania oraz wskazywac okolicznosci faktycme i prawne uzasadniaj<tce wniesienie odwolania. 

6. 	 Odwolanie wnosi siC( do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 
podpisane bezpiecwym podpisem elekttoniclnyrn weryfikowanym przy pomocy wa.znego 
kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowai:nego srodka, spelniaj~cego wymagania dia tego 
rodzaju podpisu. 

7. 	 Szczeg610we zasady wnoszenia srodk6w ochrony prawnej omz postypowania toezonego 
wskutek ieh wniesienia okresla DziaJ VI ustawy Pzp. 

IXIX. Opis cz-r!ci zarnowienia, jueli Zamawiaj~cy dopuszcza skladanie ofert czl(§ciowych: 

Zamawiaj'}cy nie dopuszcza sldadania ofert cz~sciowych. Oferta musi obejmowac ca{osc 
zam6wienia. 

XX. Maksymalna Hczba Wykonawc6w, z kt6rymi ZamawiajllCY zawrze umow~ ramow'l, 

'deli Zamawia· c rzewidu·e z.awarcie umO\ ramowc' 


Zamawiaj(}cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

!XXJ. Informacje 0 przewidywanycb zam6wieoiacb, 0 kt6rycb mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

http:warunk.6w
http:stoslUl.ku


! lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeteli Zamawiajllq przewiduje udzielcnie takich zamowicn: 

Zamawiaj:!lcy infonnuje, i.e nie przewiduje udzielenia zam6wien, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. J 
pk16 i 71ub art. 134 us!. 6 pk13 ustawy PZP. 

XXII. Opis sposobu przedstawiaoia ofert wariantowych oral minimalne waruoki, jakim 
musl2J odpowiadac oferty ",ariantowe wraz z wybraoymi kryteriami oceoy, jeieli 
Zamawiaj~cy wyma2a lub dopuszcza ich skJadanie 

Zamawiaj'lcy nie dopuszcza skladania orect wariantowych. 

IXXIII. Adres poczty elcktronicznej lub strony internetowej Zamawiajltcego 

Zarnawiaj<Jcy dopuszcza porozumiewanie si'r drog'l elektronicZIl'l 

e·mail: ugstupsk@ooczta.onet.W 

strona BIP: htlp:lIstupsk.bipgmina.pl 


XXIV. Informacja dotyCUfca walu. obcycb, w jakicb mogl) bye prowadzone rozliczenia 
mi~dzy Zamawiaj1Jcym a Wykonawc1J, jeteli Zamawiaj'lCY przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych 

Zamawiaj'lcy nie przewiduje prowadzenia rozliczen w walutach obcych. 

IXXV. Aukcja elektroniczna 

Zamawiaj~cy nie przewiduje aukcji eiektronicznej. 

XXVI. Informacje 0 wysokosci zwrotu kosztow udzialu w post~powaniu, jezeli Zamawiaj'lcy 
rzewidu · e ich zwrot 

Zarnawiaj'lcy rue przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post'rpowaniu. 

!XXVII. Wymagania, 0 ktOrych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy ,Pzp 

Zamawiaj<Jcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc'r lub 
podwykonawc~ na podsUlwie W110WY 0 prac~ (na pelen etat) os6b wykonuj~cych czynnosci w 
zakresie realizacji zamowienia, kt6rych wykonanie poiega na wykonywaniu pracy w spos6b 
okreSlony wart. 22 § I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (Dz, U. z 2018 r., poz. 
108, z pew. zm.) Zatrudnienie osob, 0 kt6rych mowa powyzej udokumentowane zostanie 
oswiadczeruem Wykonawcy. Wykonawca na 2:.<}danie Zamawiaj'lcego w ciqgu 2 dni musi 
przedtoZyc Zamawiaj'lcemu oswiadczenie potwierdzaj4ce zatrudnienie przez Wykonawcy lub 
podwykonawc'r oa podstawie umowy ° prac~ os6b wykonujiJcych czynnosci wskazanych przez 
Zamawiaj!}cego przy realizacji przedmiotowego zam6wienia. Za niespelnienie przez Wykonawcy 
lub podwykonawc'r przedmiotowych \N)'magrui Zamawiajflcy naliczy nitej podane kary umowne: 

1. 	 500,00 zl za osoby, ktora wykonuje czynnosci przy realizacji przedmiotowego zam6wienia, a 
niejest zatrudniona na podstawie umoW)' 0 pracy przez Wykonawc'r lub podwykonawc~, 

2. 	 500,00 z1 za katdy dzieil op6inienia w przedstawieniu Zamawiaj'lcemu na u,danie 
oswiadczenia potwierdzaj~cego zatrudnienie przez Wykonawc'r lub podwykonawclf na 
podstawie umowy 0 prac~ os6b wskazanych przez Zamawiaj'lcego, 

IXXVllI. Wymagani., 0 ktorycb mow. wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiajqcy nie wskazuje :zadnych wymagan gdyz W opisie przedmiotu zam6wienia nie wymagat, 
by przy reaJizacji zam6wienia uczesmiczyly osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

http:htlp:lIstupsk.bipgmina.pl
mailto:ugstupsk@ooczta.onet.W


XXIX. Informacje 0 obowillzku osobistego wykonania przez WykoDawc~ kluczowycb ~ci 
zamowienia, jeteJi Zamawiaj2Jcy dokoDuje takiego zastrut..enia zgodoie z art. 36a ust. 2 
ustawy Pzp 

Zamawiaj'lcy nie zastrzega obowi¢u osobistego wykonania przez Wykonaw~ kluczowych cZysci 
zam6wienia. 
XXX. Iofonnacje 0 proceotowej wartoscl ostatoiej cz~sci wyoagrodzeoia za wykonanie 
umowy w sprawie zamowienia Da roboty budowlsne, jeieli Zamawiajitcy okre§la tslut 
wartolC zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

Nie do cz 
XXXI. Standard . akosciowe 0 kt6 cb mowa w art. 91 ust. 2a 

Nie dotvczy 
XXXII. Wym6g Jub moiliwosc zloienia oferty w postaci katalog6w elektronicznych lub 
dolaozeoia katal<>g6w elektronicz~y~b do oferty, w svtoatii okreSionel wart. lOa usl. 2 

Nie dotyczy 

IXxxIII. Podwykonawcy 

I. 	 Zamawiaj').cy dopuszcza mozliwosc wykonania zam6wienia przez podwykonawc6w pod 

warunkiem posiadania przez podwykonawcOw uprawnien do swiadczenia uslug objytych 

zarn6wieniem. Infonnacj~ 0 podwykonawcach Wykonawca zobowiCJ.Z<Uly jest zawrzec w 

zal~czniku or 7 do SIWZ. 


2. 	 W przypadku powierzenia realizacji zam6wienia podwykonawcy, Wykonawca zobowi~y 
jest do wskazania w ofercie tej c~sci :z.am6wienia, kt6rej realizacjy powierzy podwykonawcy 
zaI¥znik or 7 do SIWZ, 

3. 	 Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, mozliwa bydzie jedynie za zgod(J 
Zamawiaj(Jcego. 

IXXXIV. K1auzula informacyjna z art. 13 ROnO 

W zwi~ku z realizacj~ wymog6w Rozpo~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¥ku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46IWE (og6lne rozpo~dzenie 0 ochronie danych ..RODO'·), informujemy 
o zasadach przetwarzania PanilPana danych osobowycb omz 0 przysluguj(Jcych PaniIPanu prawach 
z tym zwi<lZID\ych. 

1. Administratorem PanilPana danych osobowych przetwarzanych w Urzydzie Gminy Stupskjest: 
W6jt Gmioy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Uro;dzie Gminy Stupsk: 

iod@stupsk.pl 

3. Administrator danych osobowych - W6jt Gminy Stupsk - przetwarza PanilPana dane osobowe 
oa podstawie art.6 ust.1 lit. c ROOO. 
4. PanilPana dane osobowe przetwanane s<} w celu zwi~ym z przeprowadzeniem przelargu 

nieograniczonego. 

5. W zwi(JZku z przetwarzaniem danych w celach 0 kt6rych mowa w pkt 4 odbiorcami PaniIPana 
danych osobowych mog~ bye: 

I) organy wJadzy publicznej araz podmioty wykonuj'lce zadania publiczne lub dzialaj(Jce na 

zlecenie organ6w 


mailto:iod@stupsk.pl
http:Zamawiaj').cy


wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re wynikajq z przepis6w powszechnie 
obowi4ZUj~cego prawa; 

2) inne podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w przetwarzaj'l dane osobowe dla ktorych 
)\drrUnistratorenn 

jest W6jt Gminy Stupsk. 
6. PanilPana dane osobowe byd~ pnechowywane przez okres niezbydny do realizacji ce16w 

okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez pnepisy 

powszechnie obowi'lZuj!lcego prawa. 

7. W zwiljZku z przetwarzaniem PaniIPana danych osobowych przys!uguj~ PaniIPanu nast~puj~ce 
uprawnienla: prawo dost~pu do danych osobowych, Wlym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
prawo do i'ldania sprostowania (poprawiania) cianych osobo"")'ch; prawo do Z4dania usunlycia 
danych osobowych; prawo do Zc)dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do 
przenoszenia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te przystuguj(} na zasadach 
okreslonych w Art. 15-23 ogoloego rozporz~dzenia 0 ochronie danych "RODO". 
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ ns podstawie zgody osoby fla 

przetwarzanie danych osobowych, przysJuguje PanilPanu prawo do cofnj~cia tej zgody w 

dowolnym momencie. 

9. Przysluguje PanilPanu prawo wniesienla skargi do organu nadzorczego wla.sciwego w sprawach 
ochrony danych osobowych, kt6rym jest Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ n8 podstawie zgody osoby. kt6rej 
dane dotycZ4, podanie przez Pani<vpana danych osobowych Administratorowi rna charakter 

dobrowoloy. 

II . Podanie przez Pani¥pana danych osobowych jest obowi~kowe, w sytuacji gdy przeslanke 
przetwarzania danych osobovvych stanowi przepis prawa lub zawarta miydzy stronami umowa. 
12. PanilPana dane mog~ bye przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bc;d~ profilowane. 

IXXXV. Zal3czoiki do SIWZ: 

Zal~cznik or I 
Zal~cznik or 2 
Zal~cznik or 3 
Zal~cznik or 38 
Zal~cznik or 4 
Zal~cznik or 5 

Zal~cznik or 6 • 

Zal~cznik or 7 
Zal~cznik or 8 -


Fonnularz ofertowy. 

Kosztorys ofertowy. 

Oswiadczenie dotyc~ce spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu. 


Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia 

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych 
Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zam6wierus 

publicznego. 

Oswiadczenie 0 przynalei:.nosci do grupy kapitalowej. 

Informacja dot. podwykonawoow. 
Wz6rumowy 


