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GMINASTUPSK 
06.561 Stupsk 

ul. H. Sienkiewicza 10 

R£GON I)OJ184S6,NIP 569-1 7-4'·045 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWlENIA 

dla zam6wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartosci szacunkowej ponii.ej kwot okreslonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 f . -

Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2018 r. pOZ. 1986 z p6zn. ZITI.) 
zwanej dalej "ustaw~". 

Nazwa zadania: 

Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od kmO+OOO do km 0+421,85 w 
miejscowosd Stupsk 

Stupsk, dnia 151ipca 2019r. Zatwierdzam: 

http:ponii.ej
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I J. Nazwa i adres Zamawiaj,!cego: 

Gmin. Stupsk z siedzib~ Ul"Z'!d Gminy Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, 

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

fax. 23/653-10- 16 

e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl 

adres strony intemetowej : W'M1J.stupsk.bipgmina.pl 

NIP 569-17-47-045 

REGON 130378456 

Godziny urzctdowania: 

Poniedzialek - Pi~lek -7.00 - 15.00 

Sroda 8.00 - 16.00 


In. Tryb udzielenia zam6wienia: 

I . 	 Postctpowanie 0 udzielenie niniejszego zarn6wienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 
29 slycznia 2004 r. Prowo zam6wien publicznych CDz. U. z 20 18 r. poz. 1986 z p6tn. zm.). 

2. 	 Niniejsze post~powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 
ustawy Prawo zam6wien publicznych 0 wartoSci szacunkowej poniuj kwot okreslonych w 
przepisach wydanych Da podstawie art . II ust. 8 ustawy PZP. 

3. 	 Zamawiaj~cy infonnuje. ii. w przypadku rue olrzymaDia przyzn.anych srodk6w na 

sfinansowanie przedrniotowego zam6wienia Zamawiaj~cy bctdzie zmuszony uniewaZn.ic 

postctpowanie. 


I Ill. Opis przedmiotu zamowienia: 

1. 	 Przedmiotem za.m6wienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 2306 14W na odcinku od km 
0+000 do km 0+421,85 w miejscowosci Slupsk. 

2. 	 Zakres prac obejmuje: 

1) BranZa drogowa: 

- przygotowanie terenu pod budowy; 

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

- fundamentowanie dr6g; 

- roboty w zak.resie nawienchni drog; 

- instalowanie znak.6w drogowych; 

- roboty budowlane w zakresie ukladania chodnik6w i asfa ltowania; 

- roboty budowlane w zakresie ksztaltowania teren6w zielonych; 

2) BranZa sanitarna: 

- robory przygotowawcze; 

- roboty ziemne; 

- roboty instalacyjne - kanaJizacja deszczowa; 


3. 	 Szczeg6lowy zak.res rob6t zostal zawarty w zal~czniku Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy 
oraz w dokumentacji projektowej dostctpnej w siedzibie Zamawiaj'}cego - Ul"Z<ld Gminy 
Slupsk. 

4. 	 Rodzaj zam6wienia - roOOly budowlane. 
5. 	 Wsp61ny Siownik Zam6wien (CPY) 


4S I 00000-8 - przygolowanie lerenu pod budow~; 


45 111200~0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow/f i roboty ziemne; 

45233320-8 - fundamenlowanie drug; 

45233220-7 - roOOty w zakresie nawierzchni drag; 

45233290-8 - instalowanie znak6w drogowych; 

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

45112710-5 - roboty w zakresie ksztahowania teren6w zielonych; 
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6. 	 Zaleca sier, aby Wykonawca na wlasnlJ odpowiedzialnosc j ryzyko obejrzal miejsce rob6t oraz 
zgromadzil wszelkie informacje, kt6re mog(} bye konieczne do prawidlowego przygotowanja 
oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych rob6t. Prace objerte przedmiotem 
zam6wienia musUj. bye zgodne z dokumentacj(} projektow(} omz specyfikacj'l techniczo,! 
wykonania i odbioru robot. 

7. 	 Wykonawca w ramach przedmiotu zam6wienia jest zobowi~y do zapewnienia obstugi 
geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich odcink6w 
dr6g 0 nawierzchni bitumicznej. wykonania wszelkich hadail i pr6b. przywr6cenia terenu do 
stanu poprzedniego. 

8. 	 Wykonawca zobowi<JZIDlY jest zrealizowac zarnowienie na zasadnch i warunkach opisanych we 
wzorze wnowy stanowi'lcym zal'!cznik do SIWZ. 

9. 	 Zamawiaj,!cy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudruenia przez Wykooawcy 
lub podwykonawc~ oa podstawie umowy 0 pra~ (oa pelen etat) os6b wykonuj'lCych czynnosei 
w zakrcsie realizacji zamowienia. kt6ryeh wykonanie po/ega oa wykonywaniu pracy w sposob 
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 
108, zp6m. zm.). 

10. Wskazartia czynnosci w zakresie realizacj i zarn6wienia, kt6rych dotyczy wyrn6g zatrudnjenia 
na ill110W~ 0 praccr, Zamawiaj(}cy dokonuje poprzez odniesienie do przedmiar6w robot. Wymog 
zatrudnienia na umow~ a prac~ dotyczy os6b wykonuji:)cych prace fizyczne zwi<}Z3Ile z 
reaJizacja zam6wienia, jez.eli wykonanie lycb czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu kodeksu pracy. 

11. Zamawiaj~cy wymaga, aby zatrudnienic na podslawie umoW)' 0 prac!y przy realizaeji 
zam6wienia trwalo w ealym okresie wykonywania zamowienia. a zatrudnione osoby 
zobowi<fZ8J1c b~'l do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy. 

12. Dokumentowanie zatrudnienia i uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania 
przez Wykonawq lub Podwykonawc~ wymagait. a kt6rych mowa wart. 29 usl 3a ustawy oraz 
sankcje za niespelnienie tyeh wymagaiL: 

1) 	Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo, w kazdym ezasie w trakeie obowi<lZ)'wania umowy, 
do weryfikacji zobowi~ia Wykonawcy do zatrudnienia pracownik6w na umow~ a 
pracer. 0 ktorym mowa w ust. 6 pkt ]. w szczeg6lnosci poprzez: 
- i.<Jdanie ztotenia oswiadczen b(}di. prz.edst8wienia do wgl<}du kopii dokwnent6w 
potwlerdzajl}cych spetnienie wymogu - w pfZYpadku um6w 0 pracer b¥li dowod6w 
potwierdzajlJcych zgloszenie pracownika do ubezpieczen kopie te powinny zostac 
zanonimizowane w spos6b zapewniaj!}cy oeMone; danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpoia 1997r. 0 ochronie danych osobowyeh; 
- przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia; 

2) W przypadku niewywiflzania sier z postanowien wskazanych powyzej Zamawiajqcy 
zastosuje kary umowne, okreSlooe w pkt. XXVI SIWZ; 

13. Zamawiaj!}cy rue przewiduje wymagaiJ., 0 kt6rych mowa w art.29 ust.4 ustawy PZP. 
14. Zamawiaj,!cy :Utda wskazania przez Wykonawc~ cZ~Sci zam6wienia, kt6rych wykonanie 

zamierza powierzyc podwykonawcom i podania przez Wykonawc~ firm podwykonawcow. 
15. Jezeli W opisie przedmiotu zamowienia znajduj<l si~ jakiekolwiek znaki towarowe. patent czy 

pochodzenie, i.r6dla lub szczeg61ne procesy, kt6re charakteryzuj~ produkty lub ustugi 
dostarczane przez konk.retnego Wykonaw~,jezeli mogtoby 10 doprowadzic do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt6rych Wykonawc6w lub produkt6w, chyba i.e jest 
to uzasadnione specyfik,! przedmiotu zam6wienia i Zamawiajflcy nie maze opisac przedrniotu 
zam6wienia za pomocfl dostateeznie doktadnych okresIen. a wskazaniu takiemu towarzySZ4 
wyrazy "lub r6wnowatny zamawiaj(}cy dopuszcza oferowanie materia16w i urli:)dzeo. 
r6wnowaZnych do wskazanych w dokumentaeji projektowej,jednak a parametraeh techniczno 
- eksploatacyjno - uZ'ytkowych oie gorszyeh nti: te , podane w dokumentacji teehnicznej 
zam6wienia (art.29 ust. 3 ustawy PZP). 

16. Wykonawca, kt6ry poworuje si~ na rozwiflZ8llia rownowai.ne opisywane przez Zamawiaj4cego. 
jest obowi<4Z8TIY wykazac, i.e oferowane pczez niego rozwiqzania spclniaj(} wymagania 
okreslone przez Zamawiaj!JCego (art. 30 ust. 5 uslawy PZP). 
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17. OpisujC}c przedmiat zam6wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyflkacji technicznych i sySlemow referencji technicznych, 0 kt6rych mowa w art. 
30 ust. I pkt 2 i Ust. 3 ustawy PZP, ZamawiajC}cy dopuszcza rozwi~ia r6wnowme 
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysZ4 wyrazy "lub r6wnowatne". 

I IV. Termin wykonania zam6wieoia: 

Tennin wykonania do doia lS.10.2019r. 

ZamawiajfJcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. l ustawy PZP. 


IV. Warunki udzialu w post~powaniu: 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mag') ubiegac sit; Wykonawcy, kt6rzy: 
I) rue podlegaj~ wykluczeniu: 

a) w okolicznosciach, a kt6rych mowa w art. 24 us!. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp, 
b) na podstawie art. 24 us!. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2) 	spelniaj'l wanmki udzialu w postepowaniu dotycZ<}ce: 
a) 	 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonei dziatalnoSci zawodowej. 0 ile 

ro'nika (0 z odrebnych przepis6w; 
Okreslenie warunk6w: Zamawiajqcy nie wyznacza szczegolowego wanmku w tym 
zakresie. 

b) 	 sytuacii ekonomicznej lub finansowej: 
Okreslenie warunk6w: Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg61owego warunku w tym 
zakresie. 

c) 	 zdolnoSci technicznej lub zawodowej: 
Okreslenie warunk6w: Warunek zostanie spelniony, jeteli Wykonawca wykate: 
- co najmniej dwie roboty budowlane wykonane nie wczesniej nit W okresie oSlatnich 5 
lar przed uplywem terminu skladania ofert, ajeteJi okres prowadzenia dzialalnoscijest 
kr6tszy - w tym okresie, co najmniej I zadanie polegajqce no budowie, przebudowie, 
rozbudowie, remoncie bqdi modernizacji drog; 0 nawierzchni as/altowej 0 wartosci nie 
mniejszej nit 200 000,00 zl- wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca 
wykonania i podmiorow, na rzecz kl6rych roboty Ie zostaly wykonalle, z zaiqczeniem 
dowodow okreSlajqcych czy te robofy budowlane zostaly wykonane na/etycie, W 

szczegolnosci informac}; 0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa 
hlldow/anego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, 0 ktorych mowa, sq 
referencje bqdi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty 
budowlane byly wykonywane, a jeieJi z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokument6w - inne dokumenty; 
- it osohy, kJore b;;dq uczestniczyi: w wykonywaniu zamowienia, posiadajq odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doswiadczenie i wykszraicenie niezbfdne do 
wykonywania zamowienia; Wykonawca przedstawi w o/ercie kandydata na slanawislw -
Kierownik budowy w specjalnosci drogowej - J osoba - posiadajqca uprawnienia 
budowlane do kierowania robot ami budowlanymi. 

2. 	 Ocena spetnienia warunk6w udziaru w post~powaniu oraz podstaw wykJuczenia Wykonawcy z 
postt;powania bydzie dokonywana na zasadzie spelnialnie spelnia. 

3. 	 Nie spelnienie przez wykonaw~ opisanych powyzej warunk6w skutkowac b~dzie 


wykluczeniem Wykonawcy z udziatu w post~powaniu. 


UWAGA: dotyczy powolywania sjjf na zasoby inoycb podmiot6w: 

I) 	 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu, w 

stosownych sytuacjach omz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego cZySci, 
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Jub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleZnie od charakteru prawnego l'lc14cego go z nim 
stosunk6w prawnych, 



2) 	Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciaeh lub sytuaeji innyeh podmiot6w, musi udowodnic 
Zamawiaj'lcemu,1:.e realizuj<Jc zam6wienie. b¢zie dysponowai niez~dnyml zasobami tych 
podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiaj'lc zobowi(}Za1lie (yeh podmiot6w do oddania mu 
do dyspozyeji niez~dnych zasob6w na potneby realizacji zam6wienia. 

3) Zamawiajttcy oeellia. czy udostypniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci 
teehniezne lub zawodowe lub ieh sytuacja fmansowa lub ekonomiezna, pozwalaj!J na 
wykazanie przez Wykonawcy spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu oraz bada, ezy 
nie zachodztJ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0 kt6rych mowa w art. 24 Ust. 1 
pkt 13-22 ius!. 5 ustawy Pzp. 

4) 	 W odniesieniu do warunk6w dotyezqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodoYl)'ch lub 
d05wiadczenia, Wykonawcy mog'l polegac ns zdolnosciach innych podmiotow. jeSli 
podmioly Ie 2J'ealizujtJ roboty budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s,! 
wymagane. 

5) 	 lezeli zdolnoSci techniezne lub zawodowe Jub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 
podmiotu nie potwierdzaj,! spelnienie przez Wykonawcc; warunkow udz iaru w post'Ypowaniu 
lub zachodzC} wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, Zamawiaj~cy i4da, aby 
Wykonawca w tenninie okreslonym przez Zamawiajqcego: 
a) zast<}pi1 ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiifZ.81 sit; do osobistego wykonania odpowiedniej czt;sci zam6wienia,jeieli 

wyka.:ie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansow!Jlub ekonomiczn<}, a 
kt6rych mowa w pkt I. 

6) Zamawiaj'tey moze, na kaZdym etapie postypowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolnosci. jei.eli zaangatowanie zasob6w teclmicznych lub zawodowych 
Wykonawcy winne przedsi((wzi.ycia gospodarcze Wykonawcy moze miee wplyw na 
rea1izacje zamowienia. 

UWAGA: dotyczy Wykonawcow wsp61nie ubiegaj~cych si~ 0 udzielenie zam6wieoja: 
1) 	 Wykonawcy mag'} wsp61nie ubiegac si~ 0 udzielenie zam6wienia, w takim przypadku, 

Wykonswcy ustanawiaj,! pdnomocnika do reprezentowania ich w postt;powaniu 
a udzielenie zam6wienia alba reprezentowania w postc;powaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zam6wienia publicznego. Przepisy dotyczqce Wykonawcy stosuje si~ 
odpowiednio do Wykonawc6w, wsp61nie ubiegaj,!cych siy 0 udzielenie zam6wienia. 

2) 	leteli Oferta Wykonawc6w ubiegaj<}cych siy wspolnie 0 udzielenie zam6wienia zostala 
wybrana Zamawiajftcy b~zje i4dal przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego przedlo:zenia umowy reguluj~cej wsp6lprac~ tych Wykonawc6w. 

I VI. Podstawy wykluczenia z udziaiu w post~powaniu : 

1. 	 Z udziaru w niniejszym postypowaniu wyklucza sil( wykonawcow, kt6ny podlegaj<} 

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


2. 	 Z post~powania 0 udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy maze wykluczyc Wykonawcl( na 

podstawie art. 24 ust 5 pkt I: 

I) w stosunku do k:t6rego otwarto likwidacjy, w zatwierdzonym przez Sttd ukladzie w 


postC;powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidacj~ jego maj~tku lub SlId zarlljdzillikwidacj~ jego majqtku w trybie art. 332 us!. I 
ustawy z dnia 15 maja 20t5 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. pOZ. 978, z p6in. zm.) lub 
kt6rego upadtosc ogJoszono. z wyj'l lkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlosci 
zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem S(.}du, jezeli uklad nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj~ majf4tku upadlego, chyba i.e sqd 
zarlljdzi! likwidacj~ jego m.j~tku w trybie art. 366 us!. I ustawy z dni. 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadlosciowe (Oz. U. z 2015 r. pOZ. 233, z p6zn. zm.); 

VII. Wykaz oswiadczen lub dokument6w, potwierdzaj,!cycb spelnianie warunkow udzialu w 
DosteDowaniu oraz brak podstaw wy_kluczenia: 
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1. 	 Wykonawca za1<lcza do oferty, aktualne na dzien skladania ofert, oswiadczenia w przedmiocie 
spelniania wanmk6w udzialu w postypowaniu oraz niepodJegania wykluczeniu. Infonnacje 
zawarte W oswiadczeniu stanowi<l wstypne potwierdzenie, te Wykonawca nie podlega 
wykluezeniu oraz spelnia warunki udziaru w postypowaniu: 
1) TreSc i zakres wymaganego oswiadczenia dotyez'lcy spelniania warunk6w udzialu 

w postypowaniu okreSla zal,!cznik nr 3 do SIWZ (oryginal), 
2) Tresc i zakres wymaganego oswiadezenia dotye24cy przeslanek wykJuczenia 

z post~powania okreSla zal~cznik nr 3a do SIWZ (oryginal). 
UWAGA: 
a) 	 Wykonawea, kt6ry powoluje siy oa zasobach innyeh podmiot6w, w celu wykazanla 

braku istnienia wobee nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim 
powoluje siy oa ich zasoby, warunku udzia1u w postypowaniu zamieszcza infonnacje 0 
tych podmiotach w oswiadczeoiu, 

b) 	 W przypadku wspolnego ubiegania siy 0 zam6wienie przez Wykonawc6w oswiadczenie 
sklada kai:dy z Wykonawcow wsp61nie ubiegaj(Jcych siy 0 zam6wienie. Dokument (en 
potwierdza spelnianie warunku udzialu w postypowaniu omz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, W kt6rym kai.dy z Wykonawc6w wskazuje spetnienie warunk6w udziaJu w 
postypowaniu oraz braku podstaw wykluczerua, 

c) 	 Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi 
udowodnic Zamawiaj'lcemu, i.e reaJizujilc zam6wienie bcrdzie dysponowal niezbcrdnymi 
zasobami tych podmior6w, w szczeg61nosci przedstawiajqc zobowi!J.UlI1ie tych 
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbcrdnych zasob6w na potrzeby reaUzacji 
zam6wienia, 

2. 	 Dokumenty potwierdzajl}ce spemianie warunk6w udzialu w Postlfpowaniu: 
I) 	 W celu potwierdzenia spelniania warunku, 0 kt6rym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. c) 

SIWZ: 
- zlozy wykaz rob61 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich picrciu lat przed 
uptywem terminu skladania ofert, a jeteli okJes prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy ~ w 
tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegajqce na budowie, przebudowie, rozbudowie, 
remoncie bqdi madernizacj i dragi a nawierzchni aslallowej 0 wartosci nie mniejszej nit 
200000,00 zl . wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty, miejsca wykonania i 
podmiot6w, na neez kt6rych roboty te zostaty wykonane (zal~cznik nr 4 do SIWZ). Do 
wykazu nalezy zahlczyc dowody potwierdzaj'lce Ze roboty budowlane zostaly wykonane 
na letycie, w szczeg61nosci inforrnacje 0 tyrn ezy roboty zosta-ly wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, 0 kt6rych 
mowa 54 referencje b'ldi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego 
raboty budowlane byly wykonywane, a je:zeli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnyrn 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokument6w . inne dokumenty; 
- WykonalVca przedslawi w olercie kandydala na slanowisko - Kierownik budowy w 
specjalnosci drogowej - J osoba - posiadajqca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi - wraz z informacjami oa ternat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnieo., doswiadczenia i wyksztaicenia niezhcrdnych do wykonania zam6wienia 
publicznego, a taki.e z.akresu wykooywanych przez oie czynnosci oraz inforrnacjij. 0 

podstawie do dysponowania tymi osobami (zal(}cznik nr 5 do SIWZ); 
3. 	 Dokumenty potwierdzaj:}cc brak podstaw do wykluczenia: 

I) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej,jeieii o~bne przepisy wymagaj(} wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podslaw wykluczenia oa podstawie art. 24 ust. 5 pkt. I ustawy Pzp; 

2) 	 oswiadczenie Wykonawcy 0 przynaleinosci albo braku przynaleinosci do tej samej gropy 
kapitalowej (zl. N, 6 do SIWZ). W przypadku przynaleinosci do tej samej gropy kapitalowej 
Wykonawca maze ztozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty b~d:i infonnacje 
potwierdzaj(Jce, ie powi(}23Ilia 2. innym Wykonawc~ nie prowad14 do zakl6cenia 
konkurencji w postypowaniu. Wykonawca, W terminie 3 dn i ad zamieszczenia na slrorue 



intemetowej infonnacji 0 kt6rej mowa wart. 86 usC 5 ust. Pzp (infonnacja dotyCZ4C3 
otwarcia ofert) przekazuje Zamawiaj<tcemu przedmiotowe oswiadczenie, 

4. 	 Jeteli Wykonawca rna siedzi~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokurnentu, 0 kt6rym mowa w pkt 1) - skJada dokument lub dokurnenty 
wystawione w kraju, w kt6ryrn wykonawca rna siedzi~ lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzaj<J.ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci . 

5. 	 Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust 4, powinny bye wystawione nie wczesniej nit 6 miesie;cy 
przed uptywem terminu sk!adania ofert. 

6. 	 Jeteli w kraj~ w kt6rym Wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania rna osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siy dokument6w, 0 kt6rych mowa 
w ust. 4, zastlfpuje silf je dokurnentem zawieraj<J.cym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, 
kt6rej dokument miaJ dotyczye, zlozone przed notariuszem lub przed organem s<tdowym, 
administracyjnym alba organern samo~du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze 
wzgllfdu na siedziby lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. 	 W przypadku w'ltpliwosci co do tre~ki dokumentu ztotonego przez wykonawcy, zamawiaj'lcy 
moie zwr6cic siy do wtasciwych organ6w odpowiednio k.raju, w kt6rym wykonawca rna 
siedzi~ lub miejsce zamieszkania lub rn..iejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument 
dotyczy. 0 udzielenie niezb~dnych infonnacji dotycZ'fcych tego dokumentu. 

8. 	 SJdadane dokumenty mogq bye zloione w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginalem. 

9. 	 Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot. na 
kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawc8, Wykonawcy wsp61nie ubiegaj¥y si~ 0 

udzielenie zam6wienia publicznego alba podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re 
kaZdego z nich dotycZlj. 

10. Je.ieli Wykonawca nie zlotyl oswiadczenia, 0 kt6rym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen lub 
dokument6w potwierdzaj'lcych okolicznosci. 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1> lub innych 
dokument6w niezbydnych do przeprowadzenia Postlfpowania, oswiadczenia lub dokumenty S<J 
niekompletne, zawieraj'l b:I:~dy lub budzq wskazane przez ZamawiajC)cego w<ttpliwoSci, 
Zamawiaj'lcy wezwie do ich z~oi.enia. uzupelnienia Jub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztotenia. uzupelnienia lub 
poprawienia lub udzielenia ""YjaSnien oferta Wykonawcy podJega odrzuceniu alba konieczne 
byloby uniewaZrtienie postlfpowania 

II. lezeli Wykonawca Ole ztozyt wymaganych pelnomocnictw alba zlotyl wadliwe 
pelnomocnictwa, Zamawiajl}cy wezwie do ich zlozenia w tenninie przez siebie wskazanym, 
chyba Ze mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu alba konieczne byloby 
uniewa.i:.nienie poslypowania. 

VIII. Informaeje 0 sposobie porozumiewania sit: Zam8wiaj~cego Z Wykon8wcami oraz 
prukazywania oswiadczen lub dokumentow, jetcli Zamawiajqey, w sytuacjacb okrdlonycb 
wart. lOe-lOe przewiduje inny spos6b porozumiewania si~ nit PrLY uryciu srodk6w 
komunikacji elektroniczoej, a takte wskazanie os6b uprawnionych do porozuruiewania si~ z 
Wvkonawcami: 

1. 	 Zamawjaj'lcy zamleszcza na swoJeJ stronie intemetowej www.stuDsk.bipgmina.pl w 
szczeg6lnoSci: 

I) SIWZ wraz z zal~cznikami; 


2) Informacje 0 zmianie tresci ogloszenia 0 zarn6wieniu; 

3) Informacjy, 0 kt6rej mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp; 

4) Trese zapytrui wraz z wyjaSnieniami; 

5) Wszelkie zmiany dotycZljce SIWZ; 

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


http:www.stuDsk.bipgmina.pl
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2. 	 Zamawiaj"cy porozumiewa si~ z Wykonawcami za posrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 Iistopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2188), osobiscie, za posrednictwem poslatica, faxu ( nr 23 654 00 50) lub przy uZyciu 
komunikacji elektronicznej (e-mail: ugstupsk@poczta.onet.ol) w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drog. elektronicznq (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123). 

3. 	 Je1eJi Zamawiajcv;y lub Wykonawca przekazuj'l oswiadczenia, wnioski i zawiadomienia faksem 
lub przy uZyciu srodk6w komunikacji eiektrorucznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 iipca 2002 
r. 0 swiadczeniu uslug drog'J elektroniczn<l, kaZda ze stron na z,!danie drugiej potwierciza fakt 
ich otrzymania .. 

4. 	 Do porozwniewania si~ z Wykonawcami upowai.nione sl} nastt;puj,!ce osoby: 
- Aneta Milewska - e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl tel. 23/ 653-12-54; 23/ 653-12-55; Fax. 
23/653-10-16 

I IX. Wymagania dotycz~ce wadium: 

I. 	 Wykonawca zobowi'!Z"Cly jest wnieSt wadium ptZetargowe wwysokoSci: 20 ()()(),OO zl, (slownie: 

dwadzieScia tys zl) najp6zruej p=d upJywem terminu skladania ofert. 


2. 	 Wadimn moie bye wniesione w: 

I) pieniljdzu; 

2) ~h bankowych lub poflCZeniach sp6Idzielczej kasy ~iow<>-kredytowej, z tym ie 


poflCZenie kasy jest za\VSZJ! poflCZeniem pieni¢nym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poryczeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 91istopada 2000 r. 0 utworzeniu Polslciej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci (Dz. U. z 
2018r.poz.110,650, 1000i 1669.). 

3. 	 Wadium wniesione wpieniqdm, naleZy przelat na rnchunek bankowy Urz~du Gminy Stupsk
87 8924 0007 0019 4S71 2002 0004. 


4. 	 Do oferty nalei:v doiaCZYc w oddzielnej kopercie kopie przclcwu wadium, potwierdzoIU} za zgodn0S6 z 
oryginalem p= wykon.w~. 

5. 	 Wadium wnoszone w innej formie niZ pieniqdznaleZy do\:jczyc do oferty w oddzielnej kopercie. 
6. 	 Zamawiaj<}cy dokona zwrotu wadium z nast~puj~cych sytuacjach: 

I) 	po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewai:nieniu POS1~powania. z wyj(Jtkiem 
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana,jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 
4a; 

2) 	 wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybranajako najkorzystniejsza, zamawiaj(Jcy zwraca 
wadium niezwlocznie po zawarciu umO'W)' w sprawie zamowierua publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy. jeielijego wnjesjenia i4dano. 

7. 	 Zamaw:iaj~cy zwraca niezwlocznie wadium oa wniosek wykooawcy, kt6ry wycofat oferttt przed 
uplywem terminu skladania ofel1. 

8. 	 Zamawiaj<lcy iljda ponownego wniesienia wadium przez wykonawc~. ktorerou zwrocono 
wadium oa podstawie ust 1, jezeli w wyoiku rozstrzygni~cia odwolania jego oferta zostaia 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w tenninie okreslonym przez 
zamawiaj'lcego. 

9. 	 Jeieli wadium wniesiono w pieni"dzu, zamawiaj<lcy zwraca je wraz Z odsetkami wynikajflcymi 
z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty 
prowadzenia rachunku bankowego omz prowizji bankowej za przelew pienicrdzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcy. 

10. Zamawiaj'lcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkarni, jeteli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, 0 kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 38, Z przyczyn le2:c)cych po jego strome, nie zlozyl 
oswiadczen tub dokument6w potwierdzajl}cych okolicznosci, 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, 
o5wiadczenia, 0 kl6rym mowa w art. 25a ust. 1, pclnomocnictw lub nie wyrazil zgody na 
poprawienie omylki, 0 kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak IDoziiwosci 
wybrania oferty zlozonej przez wykonawct; jako najkorzystniejszej. 

mailto:ugstupsk@poczta.onet.pl
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11. Zamawiaj'lcy zatrzymuje wadiwn wraz z odsetkami, jei:eli wykonawca.., kt6rego ofena zostala 
wybrana: 
I) odm6wit podpisania umowy w sprawie zam6wienia pubIicznego na warunkaeh okrdlonych 

wofereie; 
2) 	 nie wni6s1 wymaganego zabezpieczenia naJeZytego wykonania urnowy; 
3) 	 zawareie umowy w sprawie zam6wienia pubIieznego stalo sit( niemo~Jiwe z przyezyn 

Jei.~eyeh po stronie wykonawey. 

Ix. Termin zwi4Jzania oferhl: 

1. 	 Tennin zwicpmia ofeI'U! wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi4Z8I1 ia ofen~ rozpoczyna sit( wraz z 

uplywem terminu skladania ofert. 


2. 	 Wykonawea samodzie1nie lub na wniosek Zamawiaj fJcego maze przedluZYc lennin zwi<)ZIDlia 
ofert..q., z tym ze Zamawiaj'lcy moze ty lko raz. co najrnniej na 3 dni przed uplywem terminu 
zwi~a ofert'h zwr6cic sit( do Wykonawc6w 0 wyrnzenie zgody na przedtutenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dl uzszy jednak niz 60 dni. 

IXl. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
l. 	 Niniejsze post{(powanie jest prowadzone w j~zyku polskim. 
2. 	 Oferta musi bye spoI"Z'ldzona z zaehowaniem formy pisemnej pod rygorem niewainosci i trese 

oferty musi odpowiadae tresci specyfikacj i istotnych wanmk6w zamowienia. 
3. 	 Ofena WTaZ z za.ti}cznikami musi bye czytelna. 
4. 	 Wszelkie rozliczema zwi~e z rea lizacj'l niniejszego zamowienia dokonywane ~dq 

w zlotych polskich (PLN). 
5. 	 Ofena wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez oso~ upowainio0'l do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze. 
6. 	 Jezeli osobalosoby podpisuj'lca ofert~ dziala oa podstawie pclnomoenictwa. pclnomocructwo to 

musi w swej tresei jednoznacznie wskazywac uprawnienia do podpisania ofert y. 
Pelnomocnictwo musi zostae dol"czone do oferty j musj bye zlozone w oryginale lub kopii 
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem. 

7. 	 Orerta wraz z zal~cznikami musi bye sporujdzona w j~zyku polskim . Kaidy dokument 
skladaj~cy sit( na ofenC; spofZ<Jdzony w innym j~zyku nii. jC;zyk polski winien bye zlozony wraz 
z tlumaczeniem naj~zyk polski. 

8. 	 Oswiadczenia. 0 Jct6rych mowa w Rozporz~dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzaj6w dokurnentow, jakich moze Uidac Zamawiajqcy od Wykonawcy w 
postt(powaruu 0 udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 20 16. poz. 1126) dotyczqce Wykonawcy i 
innyeh podmiot6w, na kt6rych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycz~ce podwykonawe6w. skladane s'} w oryginale. 
Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ww. cytowanym rozporzqdzeniu, ione ni~ oswiadczenia, 0 

1ct6rych mowa powyzej, skladane s~ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnose z 
oryginalem. 

9. 	 Poswiadczenie za zgodnose z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca. podmiot, na 
kt6rego zdolnosciach lub sytuacji poJega Wykonawca, Wykonawca wsp6lnie ubiegaj'lcy s i~ 0 
udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re 
kaidego z nich dotycZl[ . 

10. Zaleca si~, by kai:da zawiernj~ca jakqkolwiek treSt strona oferty byta podpisana lub 
parafowana przez WykonawCC(. KaZda poprawka w tresci o ferty, a w szczeg61nosci katde 
przerobienie, przekIesJenie, uzupelnienie , nadpisanie, prz.esloni~cie korektorem, powiono bye 
parafowane przez Wykonawc/Y. 

11 . Zaleca sir;. aby strony oferty byly t(Wale ze sob,! polqczone i ko1ejno ponumerowane. W treSei 
oferty winna bye umieszezona infonnacja 0 ilosci stron. 

12. Zaleea sir; przy sporL.tldzeniu oferty skorzystanie z wzor6w (formularza oferty, oswiadczen, 
wykazu) przygotowanych przez Zarnawiaj'lcego. Wykonawea moze przedstawie ofeIt{( na 
swoich formulanach z zastrzezeniem, i.e muszq one zawierac wszystkie infonnacje okreslone 



przez Zamawiaj,!eego w przygotowanyeh wzoraeh. W przypadku, gdy informacje zawarte w 
ofercie stanowict tajemnic~ przedsiybiorstwa w rozumieruu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu 
nleuczciwej konkurencji, CO do kt6rych Wykonawca zastrzega, Ze nie mog~ bye udostypniane 
innym uczestnikom postypowania, musZ4 bye oznaezone klauzuhr "Inforrnacje stanowi~ 
lajemnj~ przedsiybiorslwa w razumieniu art . J I usc 4 ustawy z dnia 16 kwiet.nia 1993 r. 0 

zwalczaniu nieuezciwej kOnkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" i dol1lczone 
do oferty, zaleca siy, aby byly oddzieLnie spiyte i dol~czone na koftcu oferty. Wykonawca nie 
moze zastrzec infonnacji i dokument6w, kt6rychjawnosc wynika z innych akt6w prawnych. W 

tym miydzy innymi, z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
13. 	Wykonawca ponasi wszelkie koszty zwi¥1Ule z przygolowaniem i zlo:ieniem oferty. 
14. 	Wykonawca moze zlozycjedn~ ofert~. 
15. Zamawiajl!cy ilJda wskazania przez Wykonawcy eZysci zam6wienia, kt6rej wykonanie 

zamierza powierzyc podwykonawcy oraz podania fmn podwykonawc6w. 
16. Na ofert~ skladaj~ si, : 

a)fonnuJaa oferty - zaJ~cznik or J do SIWZ (oryginal), 
b)kosztorys ofertowy - zal~cznik Nr 2 do SIWZ, 
c)aswiadczenie Wykonawcy skladane ns podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotycZ4ce 

spelniania warunk6w udziaru w post<;powaniu - zal~cznik nr 3 do SIWZ (oryginal), 
d)oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art . 25a ust. 1 ustawy Pzp dotycZ4ee 

przestanek wykluezenia z post~powania. zat,!cznik nr 3a do SIWZ (oryginat), 
e) wykaz wykonanych robet budowlanych - zal~cznik nr 4 do SIWZ 
f) \V)'kaz os6b, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zam6wienia publicznego 

zal~cznik nr 5 do SIWZ 
g) oswiadczenie 0 przynalewoSci do grupy kapitalowej - zal'}cznik nr 6 do SIWZ 
h) infonmacja dot. Podwykonawc6w - zal~cznik nr 7 do SIWZ 
i) wzer umowy - zal~cznik nr 8 do SIWZ 
j) odpowiednie pe:lnomocnictwa do reprezenlowania Wykonawcy, 0 ite oferty sktada 

pelnomocnik. 

k)dow6d wniesienia wadium 


IXU. Miejsce oraz fermin skJadania i otwarcia ofert: 

I. 	 Ofert, n.leZy skladac w Urz~dzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk, pok6j 
or 2 (sekretariat), w godz. 7:00-15 :00 osobiscie, za posrednictwem postanea lub za 
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy a dnia 23 listopada 2012 r. - Prawa 
Pocztowe (Dz. U, poz. 1529 z p6Zfi . zm.) na adres jak WYZej. 

2, 	 Termin skladania ofert do dnia 30,07.2019 r" do godz. 10:00. 
3. 	 0 tenninie zlO:2:enia oferty decyduje tennin dostarezenia oferty do Zarnawiaj,!cego. 

W przypadku wyslania oferty drogct pocztaw(J. kurierem jako term;n zlozenia oferty 
Zamawiaj~cy uzna tennin w jakim oferta znalazla siy W posiadanlu Zamawiaj~cego. 

4. 	 Oferty nalety umieScic w zamkniytym opakowaniu, uniemoi.liwiaj~cym odczytanie zawartosci 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone nazw<l (ftnruj:) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowana na adres; Gmina Stupsk ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk 
oraz oznaczona haslem; "Przebudowa drogi gminoej Nr 230614W oa odcinku od kmO+{)OO 
do kID 0+421,85 w miejscowosci Stupsk" . Nie otwierac przed dniem 30.07.2019 r. godz. 
10:10. 

5. 	 Oferta zlozona po tenninie zostanie niezwtocznie zwr6cona Wykonawcy. 
6. 	 Wykonawca mote przed uptywem tenninu do skladania ofert zmienic lub wycofac oferty pod 

warunkiern, i.e Zamawiaj<1cy otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprawadzeniu zmian lub 
wycofaniu. Powiadomienie 0 wprawadzeniu zmian lub wycofaniu musi bye z1ozone wedlug 
takich samych zasad, jak skladana aferta tj. w kopercie odpowiednio oznakawanej napisem 
"ZMIANA", lub "WYCOFANIE". 

7. 	 Wykonawca nie maZe wprowadzac zmian ani wycofywac aferty po uplywie tenninu skladania 
ofect. 



8. 	 Otwarcie ofert nasl(Jpi w siedzibie ZamawiajItcego w Urz~dzie Gminy Stupsk, 
ul. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk, pok6j nr II, w dniu 30.07.2019 r. godz. 10:10. 

9. 	 Otwarcie ofert skladac siy bfrdzie z czysci jawnej i niejawnej . 
10. W cz~sci jawnej przewodnicZ4cy komisji prz.edstawi sk!ad komisji przetargowej, poda kwoty, 

jaki} Zamawiaj(Jcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, poda nazwy (finny) 
oraz adresy WykoDawc6w, a taki:e infonnacje dOlycU}ce ceny, terminu wykonania 
zam6wienia, okres gwarancji i warunk6w platnoSci zawanych w ofertach. 

II. Otwarcie ofert jest jawne. 
12. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj~cy zamie.sci na stronie intemetowej informacje 

dotycZljc~: 
1) 	 kwoty, jaq zamierza przeznaczyc na sfioansowanie zamowienia; 
2) 	 firm ornz adres6w wykonawc6w, ktorzy uotyli oferly w terminie; 
3) 	 ccny, tenninu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawartych w 

ofertach. 
13. W c~Sci niejawnej komisja przetargowa sprawdzi Wykonawc6w, kt6rzy ziozyli oferty, czy nie 

podJegajIt wykJuczeniu oraz czy speiniaj(J warunki udzialu w post~powaniu. 
14. Wykonawca musi spetnic wymagania okresJone przez zamawiajItcego w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunk6w zam6wienia i wymagania wynikaj<,!ce z przepis6w ustawy Pzp. 
Niespclnienie wymagan powoduje wykluczenie wykonawcy z post~powania. Oferty 
wykonawcy wykluczonego uznaje si~ zn odrzucon~. 

[XlII. Opis sposobu obliczeoia ceoy: 

1. 	 ZaJeca siy, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu , na kt6rym ma bye wykonana robots 
budowlana, w celu przygo1owania oferty i zawarcia umowy na wykonanie prac objlYtych 
zam6wieniem. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca ponosi 
wyl~cZI1It odpowiedzialnosc za lreSc uzyskanych infonnacji , z wyjItlkiem infonnacji uzyskanych 
od ZamawiajItcego na pismie. 

2. 	 Wykonawca SPOfUldzi i zalfJczy do oferty kosztorys ofertowy sporzfJdzony metod~ kalkulacji 

uproszczonej, przy zachowaniu nas1ypujElcych zalozen: 

1) zakres fOb6~ kt6ry jest podslawa do okreslenia ceny, musi bye zgodny z zakresami robot 


okreslonymi w przedmiarach rob6t, wyszczegoJnionych w zal(Jczniku do niniejszej SIWZ; 
2) 	 cena musi zawierae wszelkie koszty zw-i'g.ane z realizacjIt zadania, wynikaj'lce z 

dokumentacji projeictowej, przedmiaru rob6t, specyfikacji teclmicznej wykonania i odbioru 
rob6t jak rOwniez nie uj~te w tych opracowaniach, a niezbfrdne do wykonania zadania, 
mi~dzy innymi: ubezpieczenie budowy, roboty przygotowawcze. pof"Uldkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, (naprawy, woda, 
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budolN)' itp.), obslug~ geodezyjn~ wszetkie oplaty 
zwi'lZIDle z utrudnieniami w ruchu, organizacjIt objazd6w, wsp61pracy z Zamawiaj~cym, 
oraz inne czynniki niez~dne do wykonania przedmiotu zam6wienia. 

3. 	 Cena oferty powinna bye obliczona w zlotych polslUch (z dokladnoSci~ do dw6ch miejsc po 
przecinku) z uwzgl~dnieniern ewentualnych upust6w, jakie Wykonawca oferuje i nalezy j., 
okreslie w wysokosci netto i brotto (z podatkiem od towar6w i usrug V AT). Kwota ta musi 
zawierac wszystkie koszty zwi<}Z8l1e z realizacj~ zadania niezbcydne do wykonania przedmiotu 
zam6wienia. Tal< wyliczonq cen~ netto oraz cen~ brutto (z podatlUem V AT) nalezy wykazac 
w "FomlUlarzu oferty". 

4. 	 Jeieli zaoferowana cena lub jej istotne cz~sci skJadowe, wydaj(J si~ raZ<Jco niskie w stosunku do 
przedmioru zam6wienia i budzIt w~tpliwosci Zamawiajqcego co do mozliwosci wykonania 
przedmiotu zam6wienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ZamawiajiJcego lub 
wynikaj!}cymi z odr~bnych przepisOw, Zamawiaj!}cy zwr6ci siy 0 udzielenie wyjaSnien, w tym 
zlo1:enie dowodow. dotyc11lcych wyliczenia ceny. Obowi(Jzek wykazania, ze oferta nie zawiera 
faZ<JCO niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

5. 	 Jc±eli w postypowaniu zto:zona bydzie oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania 
u ZamawiajC}cego obowillZku podatkowego zgodnie z pfzepisami 0 podatku od towarow i ustug, 



ZamawiajflCY w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek ad 
towarow i usrug, kt6ry mialby obowi¥ek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, skladaj'lc ofert~,jest zobligowany poinforrnowae Zamawiaj'lcego, Ze 
wyoor jego oferty ~dzie prowadzie do powstania u Zamawiaj'lcego obowi¥ku podatkowego, 
wskazuj~c nazw~ (rodzaj) towaru lub uslugi, kl6ryeh doslawa lub swiadezenie b~dzie prowadzic 
do jego powstania, oraz wskazujf}c ich wartose bez kwoty podatku. 

XlV. Opis kryteri6w, kt6rymi ZaDlawiajllcy b~dzje sit; kierowal pny wyborze oferty, wraz z 
Lpodanicm wag tych krytcri6w i sposobu oecny ofcrt: 

I. 	 Zamawiaj~ey wyznaczyl nast~puj'lce kryteria i jch znaczenie: 

- cenSl ofcrty brutto - 60% 

- gwarancja - 40% 


2. 	 Zarn6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego ofecta ~dzie przedstawiala 

najkorzyslniejszy bilans kryteri6w Deeny ofert. Za najkorzystniejs24 zostanie uznana oferta, 

kt6ra uzyska najwitrksUl sum~ punkt6w w obu kryteriach w oparciu a nast~pujflCY wz6r: 


P ~ Pc+ Pg 

P - surna punkt6w jak~ Wykonawca uzyskal za oba kryteria oeeny ofcrt, 

Pc -liczba punk16w otrzymanych w kryterium "cena", 

Pg - liczba punkt6w otrzymanych w kryterium "gwarancja", 


3. 	 Zarnawiaj'lcy dokona obliczen ilosci punkt6w wg poniiszych wzorow z dokladnosci'l do dw6ch 
miejsc po przecinku, dla ofect kt6re nLe podlegajll odrzuceniu. 

4. 	 Spos6b occny ofcrt: 
1) 	 Kryterillill "cena" b~dzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zam6wienia wpisanej przez Wykonawq w formularzu ofertowym. Kryterium 
bydzie liczone matematycznie wg wzoru: 

Cmin 
Pc~----X60 

Cb 

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

C min - najnii.sza cena brutto sposroo badanych ofert, 

C b - cena brutto badanej oferty, 


2) Kryterium "gwarancja" ~dzie oceniane na podstawie zadekJarowanej w fonnularzu oferty 
okresie gwarancji (w miesictcach). Zamawiajllcy wymaga udzielerua gwarancji na wykonane 
roboly budowlane na okres minimum 48 miesi~cy, lic"lflc ad daty odbioru koncowego lub 
odbioru koncowego usunj~cia usterek, jeSli takie b~(J stwierdzone. Maksymalny okres 
gwarancji , kt6ry uwzglydni zamawiaj'lcy dla potrzeb oceny to 72 miesi'lce. W przypadku 
ofen z dJu.i.szym okresem gwarancji , do ich oceny zostanie przyjlTty okres 72 miesi~cy 
gwarancJI. 
Kryteriwn ~dzie liczone matematycznie wg wzoru: 

Gb 
Pg~----X40 

Gmax 

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

G mil!( - najdlui.szy okres gwarancji sposr6d badanych ofert, 

G b -okres gwarancji badanej oferty. 


3) Zamawiaj'lcy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, 
z uwzgllYdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki 



polegaj¥e na niezgodnoSci oferty z IreSci'l SIWZ, nie powoduj(lce istotnych zmian w treSci 
oferty, niezwlocznie zawiadarniaj'lc 0 tym Wykonawc~. kt6rego oferta zostala poprawiona. 

4) 	 W toku badania i oceoy oren zamawiaj(lcy moze Z<ldac od Wykonawc6w \vyjaSnien 
dotycZ4cych treSci zloronych ofert. 

5) Zamawiaj'lcy udzieli zam6wienia Wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim 
wyrnaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji iSlotnych warunk6w 
zam6wienia i zostanie ocenionajako najkorzystniejsza W oparciu 0 podane kryterium 
wyboru. 

6) 	 let.eli rue b¢zie mozna dokonac wyborn ofeny najkorzystniejszej ze wzglc;,:du na to, ie dwie 
lub wif;cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteri6w oceoy ofert, 
Z.m.wiaj~cy sposr6d tych ofert dokona wyboru oferty z niis~ cenq (art. 91 ust 4 ustawy 
PZP). 

XV. loformacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopelaione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umo, w s rawie zamowienia ubliczne 0: 

I. 	 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj(Jcy faksem lub e·mailem 
zawiadomi wszystkich Wykonawc6w 0: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajt}c nazwer (finn~), albo imier i nazwisko, siedziby 

alba adres zamieszkania i adres, jeteli jest miejscem wykonywania dzialalnosci 
Wykonawcy. kt6rego ofert/( wybrano. oraz nazwy alba imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adres, je1eli 54 miejscami wykonywania dzialalnosci Wykonawcy, 
ktorzy zloiyli ofert" a talae punktacj, przyznan~ ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 
i I~czn~ punktacj", 

2) Wykonawcach, kt6rzy zos18li wykluczeni, podaj'}c uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach. kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 4 i 4 ustawy PZP, braku r6wnowat.nosci Iub 
braku spelnienia wymagan dotycz(lcych wydajnosci lub funkcjonalnosci. 

4) 	 uniewaZnieniu postt;powania, podajt}c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. 	 Zamawiaj'lcy udosterpnia infonnacjer, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 4 fla stronie intemetowej. 
3. 	 Jeieli Wykonawca, kt6rego oferta zostala \vybrana uchyla si~ od zawarcia umowy w sprawie 

zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania 
umo",)" Zamawiaj'}cy wybierze ofert~ najkorzystniejsZ<J sposr6d pozostalych ofert bez 
pneprowadzania ich ponownego badania i oceoy. chyba :ie zachodzt} przeslanki uniewaZoienia 
}X)st~powania, 0 kt6rych mowa w art. 93 Ust. 1 . ustawy Pzp. 

4. 	 Zamawiajt}cy poinforrnuje Wykonawcf; 0 terrninie i miejscu zawarcia umowy. 

[XVI. Wymagaoia dotycz!ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy: 

1. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zoslanie wybrana, zobowi~any jest wnie.sc najp6i:niej w dniu 
zawarcia umowy zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny 
ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. 	 Zabezpieczenie moZe bye wniesione w: 
a) pieni~dzu, 
b) poryczeniach bankowych lub por~czeniach sp61dzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej, 

z tyro Ze zobowi¥8f1.ie kasy jest zawsze zobowi~iern pienif;.tnym. 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

drua 9listopada 2000 r. 0 utworzenill Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiybiorczosci. 
3. 	 Zamawiaj'lcy rue wyrai:a zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie nit wymienione 

powyi.ej. 
4. 	 Zabezpieczenie wnoszone w pieni1}dzu Wykonawca wplaca przelewem oa rachunek bankowy 

Zamawi.j~cego Bank Sp6ldzielczy w Przasnyszu nr 87 8924 0007 0019 4871 2002 0004. 

http:powyi.ej
http:zobowi�8f1.ie


5. 	 lezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, za zgodll Wykonawey. kWOla wadium maze 
zostac zaliezona oa poezet zabezpieczenia. 

6. 	 Zamawiaj,!cy ZWT6ci kwaty stanowiqC<! 70% zabezpieezenia w terrninie 30 dni od dnia 
wykonania zam6wienia i uznania przez Zamawiajllcego za nalezyeie wykonane, 

7. 	 Kwot~ stanowillc,! 30% vvysokosci zabezpieczenia Zamawiaj'lcy pozoslawi na zabezpieczenie 
roszczeri z tytuJu ~kojmi za wady. 

8. 	 Zabezpieczenie naleZytego wykonania urnowy, kt6re zastaJo wniesione w pienilldzu, 
o kt6rym mows w ust. I, zostanie zwr6cone W Irybie i na zasadzie przepis6w ustawy Pzp. 

XVII. Istotne dla stron posCanowienia, ktore ZOS'sOlf wprowadzone do treSci zawieranej 
umowy no sprawie z.amowienia publiczoego, ogolne waruoki umowy alba wz6r umowy, je:ieli 
Zamawiajllcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow~ w sprawie umowieoia 

I Dubliczoeeo os takich warunkach: 

I. 	 Obowi¢i Siron okreSla projekt umowy stanowj~cy. Zal~czn.ik do SIWZ. 
2. 	 Zamawiajllcy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmian~ postanowien zawartej umowy w 

stosunku do treSci oferty. 

lXVIn. Pouczenie a srodkach ocbrony prawoej przysJugujllcych Wykonawcy w toku 
ost owania 0 udzieleoie zamowieoia: 

I. 	 Srodki ocmony prawoej okreslone w dziale VI uSlawy Pzp przysluguj~ Wykonawcy. a tak:te 
innemu podmiotowi, jezeli rna lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6s1 
lub moze poniesc szkod~ w wyniku naruszenia przez Zamawiaj<)cego przepis6w ustawy Pzp. 

2. 	 Srodki ochIOny prawnej wobec ogioszenia 0 zam6wieniu omz specyfikacji istotnych warun.k6w 
zam6wienia przyslugujll r6wniez organizacjom wpisanym na list~, 0 kt6rej mowa w art . 154 
pkt 5 uSlawy Pzp. 

3. 	 Odwolanie przystuguje wyl'lcznie od niezgodnej z przepis.:,uni ustawy czynnosci 
Zamawiaj<)cego podjytej w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnosci, 
do kt6rej Zarnawiaj<)cy jest zobowi<:fl31lY oa podstawie ustawy. 

4. 	 W niniejszym postypowaniu 0 zam6wienie publiczne odwolanie przysruguje wyl'lcznie wobec 
czynnoSci: 
I) omslenia wanmk6w udzialu w post~powaniu; 
2) wykluczenia odwoluj'lcego z post~powania 0 udzielenie zam6wienia; 

3) odrzucenia oferty odwoluj(Jcego; 

4) opisu przedmiotu zam6wienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 


5. 	 Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiaj<lcego, kt6rej 
zarzuca si~ niezgodnos6 z przepisami ustawy, zawierac przedstawienie zarzutow, okreslac 
t4dania omz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajllce wniesienie odwolania. 

6. 	 Odwolanie wnosi si(( do Prezesa Izby w [annie pisemnej lub W poslaci elektronicznej , 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa1nego 
kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowainego srodka, spetniajllcego wymagania dJa lego 
rodzaju podpisu. 

7. 	 Szczeg610we zasady wnoszenia srodk6w ochrony prawnej omz post((powania toczonego 
wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI ustawy Pzp. 

I XIX. Opis cz\,sci zam6wienia, jezeli Zamawiaj3cy dopuszcza skladanie ofert CZtsciowych: 

Zamawiajllcy nie dopuszcza skladania ofert czysciowych. Oferta must obejrnowac calosc 
zarn6wienia. 

http:Zal~czn.ik


XX. Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajqcy zawrze umow~ ramow~, 
Jei:eli Zamawiajfl~yprzewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zarnawiaj'}cy rue przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXI. Informacje 0 przewidywanych zam6wieniach, 0 kt6rych mowa w act. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub act. 134 ust. 6 kt 3 . e:ieli Zamawia' c rzewidu' e udzielenie takich zamowien: 

Zamawiaj'}cy infonnuje, :ie nie przewiduje udzielenia zam6wien, 0 kt6rych rnOwa w art. 67 ust. 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP. 

XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
musUf odpowiadae oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeieli 
Zamawia.i~cy wymaea lub dopuszcza ich skladanie 

Zamawiaj'lcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

I XXIII. Adres poczty eiektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj~cego 

Zamawiaj'}cy dopuszcza porozumiewanie siy drog'} elektroniczn'l 

e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl 

strona BIP: http://stupsk.bipgmina.pl 


XXIV. Informacja dotyczqca walut obcych, w jakich mog'l bye prowadzone rozliczenia 
mi~dzy Zamawiaj~cym a Wykonawcq, jneH Zamawiaj1J:cy przewiduje rozliczenia w 
walutacb obcycb 

Zamawiaj'lcy nie przewiduje prowadzenia rozliczen w walutach obcych. 

I XXV. Aukcja elektroniczoa 

Zamawiaj'lcy rue przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXVI. Informacje 0 wysokosci zwrotu koszt6w udzialu w post~powaniu, jei:eli Zamawiajqcy 
rzewidu'c ich zwrot 

Zamawiaj'}cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postypowaniu. 

I XXVII. Wymagania, 0 ktorych mowa wart, 29 ust. 3a ustawy Pzp 

Zamawiaj'lcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc't lub 
podwykonawcy na podstawie tunowy 0 pracy (na pelen etat) os6b wykonuj(}cych czy1U1osci w 
zakresie realizacji zam6wienia, kt6rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w spos6b 
okreslony w art. 22 § I ustawy z dnia 26 ezerwea 1974 r, - Kodeks praey (Dz, U. z 2018 r., poz. 
108, z p6in. zm.) Zatrudnienie os6b, 0 kt6rych mowa powyzej udokwnentowane zostanie 
oswiadczeniem Wykonawcy. Wykonawca na :il:.}danie Zamawiajt!cego w ciqgu 2 dni musi 
przedlo.i:yc Zamawiaj'lcemu oswiadczenie potwierdzaj,!ce zatrudnienie przez Wykonawcy lub 
podwykonawcy na podstawie umowy 0 prac't os6b wykonuj(}cych czynnosci wskazanych przez 
Zamawiaj(}cego przy realizacji przedmiotowego zam6wienia. Za niespel:nienie przez Wykonawcy 
lub podwykonawcy przedmiotowych wymagafJ. Zamawiaj'lCY naliczy nizej podane kary umowne: 
I. 	500,00 zl za osoby, kt6ra wykonuje czynnosci przy realizacji przedmiotowego zam6wierua, a 

rue jest zatrudniona na podstawie umowy 0 prac't przez Wykonawcy lub podwykonawc't, 

http:http://stupsk.bipgmina.pl
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2. 	 500,00 zl za kaidy dzien opOi.nienia w przedstawieniu Zamawiaj'lcemu oa UJdanie 
oswiadczenia potwierdzaj'lcego zatrudnienie przez Wykonawccr lub podwykonawccr oa 
podstawie umowy 0 prac~ osob wskazanych przez Zamawiaj'lcego, 

IXXVlll. \Vymagania, 0 ktorych mows wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiaj'lcy nie wskazuje Zadnych wymagail gdyi: w opisie przedmiotu zam6wienia nie wyrnagal, 
by przy realizacji zamowienia uczeslniczyty osoby wskazane w art. 29 usC 4 ustawy PZp. 

XXIX. Inrormacje 0 obo\\-'i~zku osobistego wykonania pnez Wykonawclt kJuczowych cz~sci 
zam6wienia, jeteli Zamawiaj~ey dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 36a ust. 2 
uslawy PZP 

ZamawiajClcy nie zastrzega obowi<J.Zku osobistego wykonania przez Wykonawcy kluczowych cz~scj 
zam6wienia. 
XXX. Inrormacje 0 procentowcj wartosei ostatniej cz~sci wynagrodzcnia za wykonanie 
umowy w sprawie zam6wienia oa roboty budowlane, jeteli Zamawiajqcy okresla ta~ 
wanose z.odnie zan. 143a usl. 3 usla~ Pzp 

Nie dot cz 
XXXI. Standard 'akosciowe 0 kt6 ch mowa wart. 91 ust. 2a 

Nie dotyczy 
XXXII. Wym6g lub rootliwosc zloi:eDia oferty w postaci katalog6w elektroniczoych lub 
doll!czenia kalalo.ow eleklronicznvcb do ofem, w syluacji okre§lonej wan. lOa ust 2 

Nie dotyczy 

IXXXIII. Podwykonawcy 

1. 	 Zamawiajqcy dopuszcza mOi.li woSC wykonania zam6wienia przez podwykonawc6w pod 

warunkiem posiadania przez podwykonawc6w uprawnien do swiadczenia usJug obj((tych 

zam6wieniem. Infom\acjif 0 podwykonawcach Wykonawca zobowi<}zany jest zawrzee w 

zalqczniku nr 7 do SIWZ. 


2. 	 W przypadku powierzenia realizacji zam6wienia podwykonawcy, Wykonawca zobowj~y 
jest do wskazania w ofercie lej cZ¢ci zam6wienia, ktorej realizacjty powierzy podwykonawcy 
zal~cznik nr 7 do SIWZ, 

3. 	 Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umOW)', mozliw8 bydzie jedynie za zgod<J 
Zarnawiaj"cego. 

I XXXIV. Klauzula infonnacyjna z art. 13 RODO 

W zwi¢u z realizacjq wymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 
2016/679 z drua 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony os6b fizycznych w zwif4,Zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporZldzenie 0 ochronie danych "RODO"), informujemy 
o zasadach przetwarzania PaniJPana danych osobowych oraz 0 przysruguj'lcych PanilPanu prawach 
z tyro zwi<}Z311ych. 

1. Administratorem PaniJPana danych osobowych przetwarzanych w U~dzie Ominy Stupsk jest 
W6jt Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danycb Osobowych w Urz~dzje Gminy Stupsk: 

iod@slupsk.pl 


mailto:iod@slupsk.pl
http:kalalo.ow


3. Administrator danych osobowych - W6jt Gminy Stupsk - przetwarza PaniIPana dane osobowe 

no podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO. 

4. PanilPana dane osobowe przetwarzane S<:! w celu zwi~ym z przeprowadzeniem przetargu 

nieograruczonego. 

5. W zwiC}Zku z przetwarzaniem danych w celach 0 ktorych mowa w pkt 4 odbiorcami PaniIPana 
danych osobowych mog~ bye: 

1) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonuj'Jce zadania publiczne Lub dzialaj,!ce na 
zlecenie organ6w 

wladzy pubJicznej , w zakresie i w celach, kt6re wynikajq z przepis6w powszechnie 
obowi'lZ\lj~cego prawa; 

2) inne podmioty, ktore na podstawje stosownych um6w przelwarzaj'l dane osobowe dIa kt6rych 
Administratorem 


jest W6jt Gminy Stupsk. 

6. PanilPana dane osobowe b~d<l przechowywane przez okres niezbydny do realizacji cel6w 

okre§lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiq,zujClcego prawa. 

7. W zwi¢u z przetwarzaniem PanilPana danych osobowych przysluguj~ PaniIPanu nast~puj~ce 
uprawnienia: prawo dost~u do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
prawo do i.qdania sprostowania (popr3wiania) danych osobowych; prawo do :b}dania usuniycia 
danych osobowych; prawo do i:<}dania ograniczenia pnetwarzania danych osobowych; prawo do 
przenoszenia; prawo spneciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te przys1:uguj'} na zasadach 
okreslonych wArt . 15-23 og61nego rozpor~dzenia 0 ochronie danych "RODO". 
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siy na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobo\Y)'ch, przysrnguje PanilPanu prawo do cofniycia tej zgody w 

dowolnym momencie. 

9. Przysluguje PanilPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach 
ochrony danych osobowych, kt6rym jest Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siy na podstawie zgody osoby, kt6rej 
dane dotycZ4, podanie przez PaniEVPana danych osobowych Administratorowi rna charakter 
dobrowolny. 
11. Podanie przez Pani'lfPana danych osobowych jest obowi¢owe, w sytuacji gdy przeslank~ 


przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta rnic;dzy stronami umowa. 

12. PanilPana dane mag'} bye przetwarzane w sposob zautornatyzowany i nie b<rcUi profilowane. 

Ixxxv. Zal~czniki do srwZ: 

Zal~cznik nr 1 - Fonnularz ofertowy. 

Zal'lcznik nr 2 - Kosztorys ofertowy. 

Zal~cznik nr 3 - Oswiadczenie dotyc24ce speJniania warunk6w udziatu w poslypowaniu. 

Zal~cznik nr 3a - Oswiadczenie 0 braku podslaw do wykluczenia 

ZaI~cznik nr 4 - Wykaz wykonanych rob6t budow1anych 

Zal~cznik nr 5 - Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zamowienia 


pUblicznego. 

ZaI~cznik nr 6 - Oswiadczenie 0 przynalemosci do grupy kapitaJowej. 

Zal~cznik nr 7 - Informacja dot. podwykonawc6w. 

Za1~cznik nr 8 - Wzorumowy 



