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Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiaj ącego : ZP.271.5.2019 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym,  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,  

którego przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 

 

„Metropolitarny System Tras Rowerowych  

w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina  

– budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszyńska” 

 

  Z dniem 06 czerwca 2019 roku 

zatwierdzam niniejszą SIWZ zaproponowaną 

przez komisję przetargową: 

 
Z-BURMISTRZ 

 
/-/ Dariusz Urbański 

……………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 

 

Zamówienie pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowyc h w gminie Czerwonak oraz  
w gminie Murowana Go ślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszy ńska” 

 jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Wielkopolskiego R egionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zwi ązku z Umow ą o dofinansowanie Projektu  

pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana 
Goślina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 
„Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobiln ość miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie 

strategii niskoemisyjnych w tym mobilno ść miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”  
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 

Gmina Murowana Go ślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina 
REGON 631258595, NIP 777-31-59-427 
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne 
email: zp@murowana-goslina.pl 

2) Rachunek bankowy  (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina  
nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 

3) Godziny urz ędowania: 

poniedziałek 8.00÷17.30,  

wtorek÷czwartek 8.00÷15.00,  

piątek 8.00÷12.30 

4) Oznaczenie Wykonawcy 
Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawcę – należy rozumieć jako osobę 
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

b) Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się 
wspólników spółki cywilnej. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

5) Postanowienia ogólne: 
a) Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich 

instrukcji, formularzy, warunków umowy zawartych w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu 
zamówienia, sporządzoną w języku polskim zgodnie z zapisami niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem nieważności.  

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu 
czy wyniku niniejszego postępowania.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
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jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także do 
zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie 
z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 412). 

e) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  
w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, oferta, itp. składane 
w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. 

6) Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
a) w dniu 06 czerwca 2019 roku opublikowane na Portalu Biuletynu Zamówień 

Publicznych pod nr 557877-N-2019, 
b) udostępnione na stronie internetowej http://bip.murowana-goslina.pl/ 

zamowienia_publiczne od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. od dnia  
06 czerwca 2019 roku, 

c) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 06 czerwca 
2019 roku.  

7) Procedura odwrócona 
a) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo 

zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w literze a) uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

8) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie 
z jej wymaganiami. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1) Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)   
- zwanej dalej: „Prawem zamówień publicznych”, „ustawą p.z.p.”, „p.z.p.”, „ustawą Pzp” 
- a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1  
w zw. z art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4) Postępowanie prowadzone jest przy udziale komisji przetargowej. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Cze rwonak oraz w gminie 
Murowana Go ślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszy ńska”.  
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3) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot zamówienia 
opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

 

 

4) Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku 
z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w 
gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-
00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii  
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. 

5) Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ – 
Opisie przedmiotu zamówienia.  

6) Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie 
obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w 
niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub 
pochodzeniem.  

7) Jeżeli w dokumentacji przetargowej przykładowo wskazana została nazwa producenta, 
znak towarowy,  patent  lub  pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe 
i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. 
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od materiałów zastosowanych w dokumentacji lub muszą przewyższać 
jakością materiały ujęte w dokumentacji. Jeżeli w dokumentacji projektowej występują 
odwołania do polskich norm, aprobat technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. W powyższym przypadku  Wykonawca musi przedłożyć  w ofercie 
wykaz oferowanych równoważnych wyrobów budowlanych i urządzeń oraz 
odpowiednie dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy 

 KOD CPV NAZWA 
Główny 

przedmiot 
45000000-7 Roboty budowlane 

Przedmiot 
dodatkowy 

45233140-2 Roboty drogowe 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233161-5  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233221-4  Malowanie nawierzchni  
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  
45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych  
45236000-0  Wyrównanie terenu  
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233253-7 Roboty budowlane w zakresie dróg dla pieszych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 
45232460-4 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu), opisujące parametry 
techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 

8) Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych 
ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, 
które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie 
rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ przez Zamawiającego, zobowiązany 
jest wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały posiadają cechy nie 
gorsze niż parametry materiałów lub produktów wskazanych w SIWZ oraz takich o 
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, 
które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zapewniająca uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż 
określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez 
uprzedniego   wskazania   na   stosowanie   zamienników  w  ofercie   będzie  
dopuszczalna   jedynie  w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną 
zgodą Zamawiającego.  

9) Wymagania dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń przy wykonaniu 
przedmiotu zamówienia:  
a) wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być nowe, I gatunku jakościowego,  
b) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniając pełną 

sprawność eksploatacyjną, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na 

użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

10) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, dokumentacją przetargową, złożoną ofertą oraz 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11) Rozliczenia za media z których korzystać będzie Wykonawca zostaną oparte na 
zasadach dodatkowego opomiarowania zużycia i wykonanych przyłączy na koszt 
Wykonawcy. 

12) Wymagania dotyczące rękojmi za wady i okres gwarancji: 
a) Wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem 

zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego 
robót, wynosi minimum 60 miesi ęcy . 

b) Zamawiający ustala okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 
c) Termin rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
d) Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty.  
e) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty  

w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji  
w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do 
najbliższej liczby całkowitej.  
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f) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, 
Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 84 miesiące. 

13) Wymagania dotyczące posiadanego ubezpieczenia: 
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem umowy. 

b) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
dnia zawarcia umowy oryginał polisy lub poświadczoną przez siebie „za zgodność 
z oryginałem” kopię polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montażowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku  
z wykonywanymi robotami budowlanymi, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa 
(brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że franszyza 
integralna nie jest większa niż 500,00 PLN za każde zdarzenie, wraz  
z potwierdzeniem uiszczenia w terminie składek ubezpieczeniowych, jeżeli polisa 
lub inny dokument ubezpieczenia przewidywały ratalną płatność składek. 

14) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę: 
a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
tj. obejmujące: 
− wykopy, 
− kierowanie pojazdami, 
− wykonanie kanalizacji deszczowej, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie nawierzchni,  
− obsługa maszyn budowlanych, 
− wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem 

bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: 
kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiałów budowlanych.  
Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej 
wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 

b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ppkt 14 a). Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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c) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
/przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w ppkt 14 a) wraz z określeniem 
wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym 
zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę 
(umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno 
ponadto zawierać:  

− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
− datę złożenia oświadczenia,  
− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca 
lub podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, 
przed wprowadzeniem pracownika na budowę.  

d) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ppkt 14 a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 
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e) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 14 a) czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  

f) Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w umowie. 

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 
oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.  

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.  67 UST. 1 PKT. 6 
USTAWY 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku.  

8. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
WYKONAWCY  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 

ustawy, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

(1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub 
uprawnień Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi 
na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia – nie spełnia, 

(2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia – nie spełnia, 

(3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 
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a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej 1. (jedną) robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub 
przebudowa lub rozbudowa ci ągu pieszego lub pieszo-rowerowego 
(ścieżki) lub drogi lub ulicy wraz z infrastruktur ą podziemn ą 
(kanalizacj ą deszczow ą), o nawierzchni  z kostki brukowej, o długo ści  
nie mniejszej ni ż 0,5 km i o warto ści nie mniejszej ni ż 1 000 000,00 PLN 
brutto, dla każdej z robót. 
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, 
kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela kursów 
średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, 

b) dysponuje 2. (dwiema) osobami , które będą skierowane przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego i będą kierowały robotami 
budowlanymi , spełniającymi nw. warunki: 

− 1. (osoba) osoba : posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalno ści in żynieryjnej drogowej  lub 
odpowiadające im uprawnienia równoważne, przynależącą do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, która kierowała przynajmniej 1 robotą 
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie 
ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego ( ścieżki) lub drogi lub ulicy , 

− 2. (druga) osoba : posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, 
wodoci ągowych i kanalizacyjnych  lub odpowiadające im uprawnienia 
równoważne, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
która kierowała przynajmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie 
lub przebudowie lub rozbudowie ci ągu pieszego lub pieszo-
rowerowego ( ścieżki) lub drogi lub ulicy wraz z infrastruktura 
podziemn ą (kanalizacj ą deszczow ą), 
posiadająca co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie 
wykonywania obowiązków kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania 
uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Doświadczenie,  
o którym mowa powyżej należy liczyć do upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. z 2008r. nr 63, poz. 394). 
Ponadto, Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych wymagań, jeżeli 
osoby posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego, odpowiednie do realizacji przedmiotu 
zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 
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2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego 
zachodzą przesłanki określone, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 ustawy, w: 
a) art. 24 ust. 1 ustawy,  
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe. 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawc ę wraz z ofert ą  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1,5 i określonych w pkt. 8 SIWZ: 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i niepodleganiu wykluczeniu  – stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 
2) ponadto Wykonawca WRAZ Z OFERT Ą składa : 

a) dowód wniesienia wadium, 

b) kosztorys ofertowy, 

c) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego -  
w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nimi stosunków, 

d) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, 

e) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intern etowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy , przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – stanowiące załącznik nr 2 
do formularza ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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UWAGA! 

Powyższego oświadczenie (o przynależności lub braku przynależności do tej samej  
            grupy kapitałowej) nie nale ży składa ć wraz z ofert ą. 

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiaj ącego  przez 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 
8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1, 
5 i określonych w pkt. 8 SIWZ: 
a) odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji  

o działalno ści gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

b) wykaz robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia -  wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze, 

c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do oferty składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do oferty składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

8) Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:  
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a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 4) lit. a) - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, 

b) dokumenty, o których mowa w ppkt 4) lit. a)  powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ppkt 4) lit. a), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby,  

d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

9) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym – jak wyżej - przez 
Wykonawcę. 

10) Dodatkowe informacje: 
a) zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

b) zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 
wykonawca może wskazać zamawiającemu, że oświadczenia i dokumenty,  
o których mowa w ppkt 4) lit. a): 

− dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresatami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, 

− znajdują się w posiadaniu zamawiającego (w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp); w takim przypadku zamawiający w celu potwierdzenia 
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
Z WYKONAWCAMI 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku 
polskim, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2). 

2) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, formularza ofertowego, 
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz 
dowodów, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny 
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego 
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w 
sposób określony w pkt 3) oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres 
Zamawiającego. 

6) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych  
z postępowaniem jest: 
Ewa Wtorkowska  - kierownik Biura Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych,  
tel. +48 61 89 23 660, adres e-mail: zp@murowana-goslina.pl  

7) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności. 

8) We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest powoływać 
się na nr referencyjny sprawy : ZP.271.5.2019. 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1), lub dotyczy 
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udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku,  
o którym mowa w ppkt. 1). 

4) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (http://bip.murowana-
goslina.pl/zamowienia_publiczne), udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni 
źródła zapytania. 

5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 

7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia 

wadium w wysokości 15.000 PLN (słownie PLN: piętnaście tysięcy 00/100). 
2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych 

przez Wykonawcę: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110). 

4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c)    kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) nieodwołalne i bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 
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5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
Zamawiającego: 
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina  
nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem „Wadium w przetargu – 
Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czer wonak oraz w gminie 
Murowana Go ślina – budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Raduszy ńska”. 
Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert  znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

6) W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed upływem terminu składania 
ofert – w siedzibie Zamawiającego oryginału dokumentu oraz załączenia do oferty kopii 
oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania 
ofertą. 

8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniższych ppkt. 9) i 
10). 

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3austawy Prawo zamówień publicznych, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ppktu 8), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez zamawiającego. 

14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 
3) Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko 

raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być 
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

3) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  
5) Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Osoba podpisująca ofertę składa oświadczenie dotyczące 
przedstawicielstwa.  

6) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowią 
oświadczenia stanowiące załączniki do formularza oferty, które winny być złożone w 
oryginale.  

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

9) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
10) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, 

oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić 
ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 
informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.  

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
13) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
14) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:  

……………………………………………………………………………………………………… 
Gmina Murowana Go ślina 

pl. Powstańców Wielkopolskich 9,  
62-095 Murowana Goślina 

                  nazwa (firma), adres Wykonawcy/pieczęć 

OFERTA 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

„Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Cze rwonak oraz  
w gminie Murowana Go ślina – budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Raduszy ńska” 

Sygnatura zamówienia: ZP.271.5.2019 

Nie otwiera ć przed dniem ...................................... .........1 2019 r., godzina .......... 2 

 ………………..…………………………………………………………………………………… 

15) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

16) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie 
będą otwierane. 

                                                 
1 Wykonawca wpisuje odpowiednią DATĘ otwarcia ofert, 
2 Wykonawca wpisuje odpowiednią GODZINĘ otwarcia ofert. 
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15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1) Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2019 r., o godz. 11:30.  Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina , plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 3 (kancelaria) . 

3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, zgodnie  
z art. 84 ust. 2 ustawy. 

4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r., o godz. 12:00 ,  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Go ślina , plac Powstańców Wlkp. 9, 
pokój nr 13 (sala konferencyjna - I pi ętro) . 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 
polskiej. 

2) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto, kwotę podatku od 
towarów i usług oraz cenę brutto wyrażoną w PLN, zgodnie z polskim systemem 
płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (zgodnie z zasadą 
zaokrąglania) za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia. Tak wyliczona cena 
stanowi cenę oferty. 

3) Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami ofertowymi  oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załączonym wzorem umowy. 
Wykonawca powinien dokonać weryfikacji ww. dokumentacji i zgłoszenia 
ewentualnych wykrytych wad i uwag na etapie procedury przetargowej przed 
przesłaniem oferty do Zamawiającego.  

4) Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5) Podczas kalkulacji cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego 
Wykonawca winien ująć w nich: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 
− koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji kosztorysu ofertowego i 

STWiOR obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
kosztorysu ofertowego i STWiOR obejmujące również koszty dostarczenia 
materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na 
miejsca składowania na placu budowy, 

− koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu, niezbędnych 
do wykonania danej pozycji kosztorysu ofertowego i STWiOR obejmujące również 
koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
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− koszty zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników, personelu kierowniczego, 
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych 
pracowników niezaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

− wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 
− koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 

amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
− koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzeniu placu budowy, 

obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i 
robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i 
inne tego typu urządzenia, 

− koszty zorganizowania czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem 
oznakowania,  

− wprowadzenie stałej organizacji ruchu – ustawienie znaków pionowych i 
wykonanie poziomego oznakowania, 

− koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót (oznakowanie, 
ogrodzenie), koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych, 

− koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
− koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy,  
− koszty podróży służbowych personelu budowy,  
− koszty pomiarów geodezyjnych – wykonanie szkiców geodezyjnych nieujętych w 

opisach, 
− zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami kosztorysu ofertowego,  
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz koszty 
dodatkowych badań i prób wykonywanych na żądanie Zamawiającego, 

− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
− koszty inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− opłaty cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
− wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy 
oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę: 
− ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 
− wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 
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6) Opisy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego nie powinny być traktowane 
jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w kosztorysie 
ofertowym/przedmiarze tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować, że roboty 
ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: 

a) opisów i rysunków składających się na dokumentację projektową, 
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c) obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej, 
d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
e) projektu umowy. 

7) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą 
obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla 
zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową  
i wymaganiami podanymi w szczególności w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w 
opisie pozycji kosztorysu ofertowego nie uwzględniono pewnych czynności czy robót 
tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty tych 
czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla 
danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach 
ogólnych budowy. 

8) Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w 
przekazanym kosztorysie ofertowym/przedmarze (np. dopisywania pozycji, zmiany 
ilości robót, zmiany opisów itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i 
obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może 
dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Przekazany 
kosztorys ofertowy robót należy uzupełnić, przy każdej pozycji kosztorysowej ceną 
jednostkową roboty oraz wartością roboty będącej iloczynem ilości przedmiarowej i 
ceny jednostkowej. 

9) Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, określając dla 
każdej pozycji kosztorysu ofertowego/przedmiaru cenę jednostkową. Ceny 
jednostkowe Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych 
rynkowych. Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą 
uproszczoną. Do kosztów ogólnych należy doliczyć wszystkie koszty planowane do 
poniesienia w ramach prowadzonej inwestycji a nie ujęte w kosztorysach. Wartość 
robót wg kosztorysu ofertowego jest wartością netto.   

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje dowolnych wybranych 
przez siebie pozycji cen jednostkowych. 

11) W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca powinien zwrócić się 
do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

12) Form ą przyj ętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych j est 
wynagrodzenie kosztorysowe , podlegające rozliczeniu wg obmiaru wykonanych 
robót.  

13) Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę nie podlegają 
zmianom. 

14) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się z: 

a) dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym/przedmarem, zwracając 
szczególną uwagę, czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne 
rozwiązania do wykonania  przedmiotu zamówienia oraz  czy przedmiar robót 
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obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacja, 
b) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia 

oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg 
dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia 
zaplecza itd. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w 
dostarczonych przez Zamawiającego materiałach do opracowania kosztorysu 
ofertowego, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować 
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.  

15) Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane SIWZ 
i pozwalające na prawidłowe pod względem technicznym wykonanie zamówienia  
i oddanie go do użytkowania. Żadne roszczenia Wykonawcy z tytułu zmiany ceny po 
zawarciu umowy nie będą uwzględniane. 

16) Podana cena musi być wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokr ąglania – poni żej 5 nale ży końcówk ę pomin ąć, powy żej i równe 5 
należy zaokr ągli ć w gór ę). 

17) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

18) Ewentualny rabat lub opust cenowy należy ująć w cenach jednostkowych robót 
podanych w kosztorysie ofertowym. 

19) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2) Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze kryterium  
w %. 

3) Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:   

a) CENA BRUTTO za wykonanie przedmiotu zamówienia (C) – 60% 
Do porównania i oceny ofert w danym kryterium (C) zostanie zastosowany 
następujący wzór:  

C= 
oferty badanej cena

cena oferowana najniższa x 60 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium C wynosi 60 punktów. 
 

b) GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (G) – 40%: 
Do porównania i oceny ofert w danym kryterium zostanie zastosowany następujący 
wzór:  

G= 
gwarancji okres najdłuższy

oferty badanej gwarancji okres x 40 
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Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji  
i rękojmi na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. 
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium G wynosi  
40 punktów. Oferta Wykonawcy o zaoferowanym najdłuższym okresie gwarancji 
otrzyma maksymalną liczbę punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg 
powyższego wzoru. Okres gwarancji na roboty budowlane należy określić  
w miesiącach, w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji  
w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej 
liczby całkowitej.  
Maksymalny okres gwarancji jakości, liczony od dnia protokolarnego odbioru 
końcowego robót, wynosi 84 miesiące, natomiast minimalny (najkrótszy) 60 miesięcy.  
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące oferta otrzyma 
max. ilość punktów, tj. 40. Natomiast przy zaoferowaniu gwarancji jakości minimalnej 
(60 miesięcy) - 0 (zero) punktów. 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość 
punktów, uzyskaną po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert, tj. P= C+G, 
gdzie: 

P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie, 
C – punkty w kryterium cena brutto  (z podatkiem VAT) za wykonanie całego 

zamówienia, 
G–  punkty w kryterium gwarancji. 

5) Obliczenia punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6) Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

18. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
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2) Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 Ustawy. 

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania, 
4) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty lub 

unieważnieniu postępowania. 
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 
6) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 

wnoszenie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi 
wybranego wykonawcę. 

7) Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu: 
a) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 
b) dokumenty osoby wskazanej w ofercie - kierownika budowy: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność 
do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 

− oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
− oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli 

jest wymagany. 
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagane), 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert, chyba, że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

9) Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi 
sposób reprezentowania wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj 
odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie zamówienia. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu 
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rękojmi za wady. 
2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przed podpisaniem umowy. 
3) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysoko ści 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie . 

4) Zabezpieczenie winno posiadać informację, że jest wnoszone w związku z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak 
oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej  
ul. Raduszyńska”. 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub 
gwarancji winno  zawierać następujące elementy:  
a) nazwa wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich 

siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
c) wskazanie, że zabezpieczenie jest wnoszone w związku z zadaniem 

inwestycyjnym pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak 
oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej  
ul. Raduszyńska”, 

d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji: 
f) termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 

30 dni po jego zakończeniu, 
g) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi 

obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 
7) Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika 

stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez 
notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację 
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

8) Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na 
pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie  
14 dni od dnia otrzymania wezwania.  

9) Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest 
wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją 
(poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta 
(poręczyciela). 
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10) Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od Zamawiającego 
akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym 
punkcie 19. 

11) W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych 
wyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, Zamawiający uzna, 
że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na  rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

13) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

15) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,  
b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

16) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

20. PODWYKONAWCY 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). Wskazanie niniejszego nastąpi w 
pkt 3 formularza ofertowego. 

2) Zamawiający nie zastrzega  osobistego obowiązku wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

3) W zakresie nieregulowanym przez Zamawiającego stosuje się odpowiednie przepisy 
Ustawy dotyczące podwykonawstwa, jak również odpowiednie regulacje Kodeksu 
Cywilnego. 

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O 

1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
2) Akceptacja treści wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia następuje 

poprzez podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w treści formularza 
ofertowego.  



 

GMINA   MUROWANA  GOŚLINA 
 

 

Nr referencyjny sprawy: ZP.271.5.2019               SIWZ ROBOTA BUDOWLANA   str. 26 

3) Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert  
i nie mogą być wówczas zmieniane lub uzupełniane. Przyjęcie przez Wykonawcę 
postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 

4) Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą nastąpić pisemnie, za zgodą 
stron. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania 

części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, w takim przypadku 
zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia 
wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu 
umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, Wykonawcy z tego tytułu 
nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, 

b) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku 
stwierdzenia konieczności: 

− zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania 
robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia 
się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

− zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem 
usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, 

c) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w 
takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania 
stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa,  

d) w zakresie dotyczącym zmiany osoby wykonującej/osób wykonujących - w 
zakresie realizacji przedmiotu umowy - czynności opisane w pkt 2.13 a) SIWZ – 
zatrudnionej na umowę o pracę, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba została zatrudniona na umowę 
o pracę w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastępowana, 

e) w zakresie dotyczącym zagrożenia dotrzymania terminu wykonania przedmiotu 
umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno 
od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia 
terminu wykonania w przypadku: 

− wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
− konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji 

projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany 
w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania, 

− wystąpienia zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, 
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− opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

− warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 
budowlanych lub  przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

− z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało 
zaakceptowane przez Zamawiającego, 

− wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;  

− będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji,  
z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, 
uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; 

− zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie 
ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin 
wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności, 

f) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
− ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
− konieczności wykonania robót zamiennych,  o różnicę pomiędzy wartością 

robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą 
obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 
stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy 
opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych 
do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy,  

− w  przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową 
przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie 
poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy 
sprzętu ustalone wg obowiązujących baz cenowych (np. ORGBUD/ 
SECOCENBUDU),  

− konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa  
w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (jeżeli ich wykonanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy). W takiej sytuacji, 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu 
ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych. Zamawiający 
zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego 
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe, 

− obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem 
zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 

g) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót 
budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, 

h) w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, 
podmiot  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego 
została zawarta niniejsza umowa. 
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6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach 
określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). 

ODWOŁANIE 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

Terminy oraz procedurę wnoszenia odwołań określają zapisy art. 180 i 182 ustawy Prawa 
zamówień publicznych. 

23. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Zamawiający nie przewiduje:  
a) zawarcia umowy ramowej;  
b) rozliczeń w walucie obcej; 
c) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty 

własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

2) Udostępnianie dokumentacji postępowania: 
a) protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;  

b) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek; 
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c) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

d) udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych 
zasad: 
(1) nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 
(1) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 
(2) w przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, 

jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych 
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający 
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione; 

(3) bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może 
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

(4) zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W 
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający 
udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo 
w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

24. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWI ĄZANYM  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że: 
1) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta  

i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana 
Goślina; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców 
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: 

inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Cze rwonak oraz w gminie 
Murowana Go ślina – budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Raduszy ńska” , 
oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.5.2019, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonym; 
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4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 Prawa zamówień publicznych;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673,  
z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 

6) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana/Państwa dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych 

osobowych*; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO**;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z nw. dokumentacją:  
1) dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy i przebudowy drogi – ul. Raduszyńskiej wraz ze ścieżką 

pieszo – rowerową oraz mostem na terenie gminy Murowana Goślina wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną opracowanej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROSYSTEM” z siedzibą w 
Poznaniu (60-682) przy ul. Jasielskiej 10; na realizację ww. zakresu została wydana przez Starostę 
Poznańskiego Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej  nr 2/2009  z dnia 29 września 2009 
roku w skład dokumentacji wchodzi: 
a) projekt dla budowlany i wykonawczy budowy ścieżki pieszo -  rowerowej prawostronnej - branża 

drogowa, 
b) projekt kanalizacji deszczowej, 
c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) projekt gospodarki drzewostanem, 
e) projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 
f) projekt stałej organizacji ruchu,  
g) informacja dotycząca BIOZ; 

2) Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
3) Przedmiar, 

2. załącznik nr 2– projekt umowy, 
3. załącznik nr 3 – formularz oferty z załącznikami: 

1) załącznik nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku wykluczenia, 
2) załącznik nr 2 – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 
3) załącznik nr 3 – zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia.przetarg 
ową: 

Przewodniczący komisji: Podpis 

 

Ewa Wtorkowska 

 

/-/ Ewa Wtorkowska 

Sekretarz:  

 

Katarzyna Karpi ńska 

 

/-/ Katarzyna Karpińska 

Członkowie komisji:  

 

Anna Szóstak-Jarnut 

 

 

/-/ Anna Szóstak-Jarnut 

 

 

Wioletta Wojciechowska  

 

/-/ Wioletta Wojciechowska 

 

 


