Kozłowo 28.06.2019r.

Zatwierdzam

(podpis)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
na „Przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – etap II”

I. ZAMAWIAJĄCY.
Zamawiającym jest:
Gmina Kozłowo
ul. Mazurska 3
13-124 Kozłowo
Tel.89 625-08-45
Fax. 89 626-75-02
e-mail: gmina@kozlowo.pl
strona internetowa: www.kozlowo.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,2215
z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami
wykonawczymi.
2.Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia,
należy przez to rozumieć ustawę z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,2215 z późn. zm.).
3.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej
30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
4.Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art.
24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w
stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1
ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej
pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.
Postępowanie jest oznaczone numerem RGT. ZP .271. 2. 2019
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na to oznaczenie.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.kozlowo.pl
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – etap II”:
1.Przedmiotem zamówienia pn.„Przebudowa drogi gminnej Szkotowo- Michałki – etap II”:
jest przebudowa odcinka drogi gminnej Szkotowo – Michałki o nr. ew. 189004N będącej
kontynuacją przebudowy dalszej części przedmiotowej drogi .
1.2.Przebudowa w/w drogi będzie prowadzona na działce o nr. ew. 127 obręb Szkotowo.
1.3.Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót na dł. min. 400m i szer. 4m. w
tym:

- mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni min.1600m2 ( na szer. 4m i dł. min.400 m) na
głębokość 20 cm.,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- kruszywo łamane, warstwa dolna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm.( na pow. min.1600 m2)- na szer. 4 m i dł. min. 400 m.
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- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po
zagęszczeniu (warstwa wiążąca) - na szer. 4 m i dł. min. 400 m wraz z uzupełnieniem poboczy
kruszywem łamanym obustronnie na szerokość 0,5 m, grubość warstwy 5 cm.

(zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 SIWZ)
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia wydłużenia długości przebudowywanego odcinka drogi po cenie za 1 metr bieżący
zaoferowany przez wykonawcę do kwoty brutto przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
pod warunkiem, że cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy tej kwoty.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie obsługi geodezyjnej przez cały okres trwania
zamówienia. Przed przystąpieniem do wykonywania prac uprawniony geodeta wskaże znaki
graniczne działek na których będą prowadzone prace, a po wykonaniu prac Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu mapę powykonawczą ( min. 3 egz.) z zaznaczeniem
przebudowanego odcinka drogi, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę ( do terminu
odbioru robót. )
Sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę musi zapewnić stały przejazd mieszkańcom w
trakcie wykonywania prac oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanego odcinka drogi, utrzymaniem w należytym stanie technicznym
oznakowania robót, zorganizowania zaplecza budowy oraz pokrycia ewentualnych szkód
powstałych w czasie realizacji zadania na skutek działań Wykonawcy.
1.4.Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały
wymienione w dokumentacji budowlanej mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za
materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub lepsze parametry
techniczne i jakościowe niż wskazane w SIWZ, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych przez Zamawiającego. W
przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia
do oferty wykazu z podaniem nazwy producenta, załączenia stosownych dokumentów takich jak
atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta
zawierająca wszystkie parametry techniczno -eksploatacyjne.
1.5. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących
materiałów równoważnych lub zastosowania materiałów niezgodnych ze wszystkimi parametrami
określonymi w dokumentacji budowlanej będzie powodowało odrzuceniem oferty.
2.1Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (tj.
roboty budowlane i wbudowane materiały) na okres, co najmniej 36 miesięcy).
2.2Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w sposób rzetelny i terminowy,
zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej przepisami technicznymi,
zasadami bhp i ppoż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa
budowlanego oraz zaleceniami Zamawiającego.
2.3Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy pod względem
bhp i ppoż. oraz do ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Prace będą prowadzone w obrębie działek,
na których funkcjonuje czynny odcinek drogi.
2.4.Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych, nowych, nieużywanych ,przy
czym muszą one posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i zaświadczenia
o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.
2.5Wykonawca jest zobowiązany na uzasadnione żądanie Zamawiającego do przedłożenia
dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych
materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały
kart katalogowych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień
wobec producenta lub sprzedawcy materiałów.
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2.6Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu do odbioru roboty
zanikowe lub ulegające zakryciu. Nie zgłoszenie ich Zamawiającemu uprawnia go do żądania
odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.7Wykonawcę zobowiązuje się do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz
zabezpieczenia wykonanych robót.
2.8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót (tj.
do usunięcia wszelkich nieczystości stałych lub płynnych powstałych w trakcie prowadzenia robót
budowlanych).
2.9.Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia dostępu na teren budowy oraz miejsc gdzie są
prowadzone roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, a także przeprowadzania wizytacji i kontroli na każdym etapie
jego realizacji przedstawicielom Zamawiającego.
2.10.Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do decyzji Zamawiającego, który na
każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł przerwać prace na skutek zastosowania
materiałów, które nie będą zgodne z wymaganiami określonymi w art.10 ust.1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane. Rezygnacja z w/w materiałów powinna nastąpić pisemnie,
niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. Zastosowane materiały po stwierdzeniu
nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie zdemontuje na koszt własny.
2.11.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Zamawiającego własnym kosztem i
staraniem wszelkie pomiary, atesty i niezbędne badania wykonane przez właściwe i niezależne
jednostki badawcze.
2.12.Wszelkie szkody, jakie powstaną w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę,
Wykonawca usunie własnym staraniem i na koszt własny.
3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
ROZDZIAŁ V - Informacje uzupełniające.
1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ“, powinny służyć wyłącznie przygotowaniu oferty.
Ilekroć w SIWZ mowa będzie o „ustawie“, bez bliższego określenia, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986,2215 z późn. zm.).
2 Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986,2215 z późn. zm.).
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. (Dz. U. Poz.2479).
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych. (Dz. U. Poz. 2477).
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3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa
w art.67 ust.1 pkt 6.
6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8.Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady
pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
9.W sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,2215
z późn. zm.).oraz przepisy wykonawcze do niej.
Zamawiający informuje że na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykluczy wykonawcę:
1) 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 (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego oświadczanie, o którym
mowa w art. 17 ust 2 a - chyba, że możliwe jest zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
10. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia ( polegających w
szczególności na obsłudze maszyn i urządzeń do układania masy bitumicznej, skrapiarki, walca
drogowego, szczotki drogowej), a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r., poz. 1502 z późn.zm.)
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1) Zamawiający uzna za spełniony wymóg udokumentowania wymagania poprzez złożenie
oświadczenia zawierającego informację o zatrudnieniu osób wykonujących bezpośrednio
roboty budowlane złożonego Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz
ponownie w dniu odbioru robót. Oświadczenie musi zawierać informację dotyczącą
pracownika, jego stanowiska oraz informację na temat zawartej umowy o pracę.
Zamawiający w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań Kodeksu pracy powiadomi o
tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.
2) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z
realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe,
społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem o których mowa w art 29 ust 4
ustawy.
3) Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
ROZDZIAŁ VI - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się wykonawcami.
1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego. W
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113.
), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub poczty elektronicznej.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (89) 6267502 oraz środkiem
komunikacji elektronicznej na adres (e-mail:gmina@kozlowo.pl) , przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
a)
b)
c)
d)
e)

pytania i wyjaśnienia treści SIWZ,
zmiany treści SIWZ,
wyjaśnienia treści oferty,
wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, 3a ustawy,
f) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
h) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ,
nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
i) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści

4.Wielkość jednorazowej informacji mailowej nie powinna przekraczać 30MB
Akceptowane są następujące formaty dokumentów elektronicznych:
1) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub
multimedialne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie
przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods,
.odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),
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2) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg
(.jpeg),.tif (.tiff), .png, .svg,
3) do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg,
.mp4,
4) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz
(.gzip), .7Z,
5) do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych:
XAdES, PAdES,
W przypadku większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do
nieskompilowanego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.
ROZDZIAŁ VII - Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: w terminie 16 września 2019r. licząc od dnia podpisania
umowy.
ROZDZIAŁ VIII - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1.
1)
2)
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniaj ą warunki udziału w postępowaniu.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych
warunków.

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu dołączone do oferty.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu dołączone do oferty.
3) Zdolności techniczne lub zawodowe.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki
udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego
roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
Przez dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:
- budowa, przebudowa, remont drogi o nawierzchni bitumiczno - asfaltowej o wartości min.
500000 zł każda.
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2.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu
Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:

zostanie

dokonana

przez

a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dokument wskazany w lit. a) każdy z wykonawców dołącza do oferty. Pozostałe dokumenty
składa wyłącznie wykonawca wezwany do ich złożenia przez Zamawiającego - nie należy ich
dołączać do oferty.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
ROZDZIAŁ IX - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania tzw. procedury odwróconej uregulowanej w
art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty należy składać dwuetapowo.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5-8 „Etap II” składane (na wezwanie zamawiającego)
przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza powinny
potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
na poziomach określonych przez Zamawiającego w rozdziale VIII specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. 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 oświadczeniach potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu/-ach.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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4. Etap I. Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą składają:
1) wypełniony formularz OFERTA - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia -załącznik nr 4 do SIWZ
4) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o
udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
5) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem załącznik nr 5 do SIWZ.
6) Dowód wniesienia wadium.
5. Etap II. Tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
- na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych 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
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 wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 5 do SlWZ;
2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument
zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:
dane podmiotu udostępniającego zasób,
dane podmiotu przyjmującego zasób,
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
a)
b)
c)
d)

ROZDZIAŁ X - Wymagania dotyczące wadium.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych).
Wykonawca może wnieść wadium w gotówce lub kilku innych formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 pkt. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem Wadium na „Przebudowa
drogi Gminnej Szkotowo – Michałki – etap II. ”
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UWAGA. Należy dokonać wpłaty na nr rachunku Zamawiającego: 88 8834 1022 2002 0300 0101
0006
2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Kserokopię wpłaty wadium
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do ofert.
ROZDZIAŁ XI - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a
jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji
jakości. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, w
dokumencie należy uwzględnić klauzule, iż będzie ona bezwarunkowa i płatna na każde
pierwsze wezwanie złożone przez Zamawiającego
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach wskazanych
w art.148 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego na nr konta: 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym
rachunku
bankowym. 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 bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wyżej wymieniona należność będzie podlegała zwrotowi Wykonawcy w następujący sposób:
- 70% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego całości zamówienia
- 30% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 14 dni po upływie rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy i opłaci z należności
zabezpieczającej okres rękojmi, z przerwaniem biegu lokaty terminowej lub innej formy
uzgodnionego zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy wniesienia
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
ROZDZIAŁ XII - Termin związania ofertą.
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania złożoną
ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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3. Odmowa uchylenia się od prośby Zamawiającego, że strony Wykonawcy nie powoduje utraty
wadium (jeśli złożenie wadium było wymagane).
4. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli złożenie wadium było wymagane) albo jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z 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.
ROZDZIAŁ XIII - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia
dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XIV - Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wymagania i zalecenia ogólne.
Złożona oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ, ustawy oraz z
uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Każdy wykonawca, może tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zasady składania oferty
wspólnej są następujące:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia.
b) Ofertę podpisuje upoważniony przedstawiciel (albo pełnomocnik) Lidera.
c) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i
spełnianie warunków w zakresie dotyczącym danego wykonawcy.
d) Na wezwanie Zamawiającego, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do jego
wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie dotyczącym danego wykonawcy.
e) Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się a Zamawiającym będą odbywać się za
pośrednictwem Lidera.
f)

Oświadczenia dotyczące któregoś z wykonawców podpisuje dany wykonawca. Jeżeli
dokumenty składane są w formie kopii, poświadczenia jej za zgodność z oryginałem
dokonuje ten wykonawca, którego te dokumenty dotyczą.

Po wyborze oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia jako najkorzystniejszej Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej
współpracę danych podmiotów.
1) Wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w sposób zapewniający jej pełną
czytelność.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
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3) Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

4) 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 być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
5) 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 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się,
aby były oddzielnie spięte i umieszczone w osobnej kopercie opatrzonej adnotacją
„Tajemnica przedsiębiorstwa”.
6) 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.
7) Wymaga się, by oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane
według poniższego wzoru:

OFERTA NA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR RGT. ZP.271.2.2019
„Przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – etap II”
NIE OTWIERAĆ PRZED 19.07.2019 GODZ. 9:45
8) Wymaga się by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy.
9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zaparafowane.
10) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone
datą dokonania poprawki oraz parafką osoby podpisującej ofertę.
11)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
12)Zmiany i wycofanie ofert
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i
zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym
przekazywana jest zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY.
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY.
13) Zawartość oferty
Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie
zatytułowanym „Etap I” Rozdziału VIII SIWZ.
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ROZDZIAŁ XV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Kozłowie ul
Mazurska 3, 13-124 Kozłowo pokój nr 15 sekretariat, w terminie do dnia 19-07-2019.
r. do godz. 9:30
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kozłowo ul
Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, w sali narad pok. Nr 13, w dniu 19- 07- 2019 r., o
godzinie 9:45
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, danych wykonawców,
którzy złożyli oferty oraz podstawowych parametrów poszczególnych ofert (cena, termin
wykonania, okres gwarancji, warunki płatności).
ROZDZIAŁ XVI - Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Oferta powinna zawierać propozycję łącznej, ryczałtowej ceny netto i brutto (z podatkiem
VAT) za całość przedmiotu zamówienia oraz oferowany przez Wykonawcę okres
gwarancji.
2. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełen zakres zamówienia wynikający z
dokumentacji ponadto uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy. Wykonawca zamówienia powinien
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
3. Kosztorys ofertowy lub harmonogram rzeczowo finansowy załączony do umowy
sporządzony przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę jest materiałem
uzupełniającym i powinien uzasadniać merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę
wynagrodzenia ryczałtowego i może służyć do rozliczeń wykonanych prac. W przypadku
ewentualnego powstania nieścisłości pomiędzy przedmiarem robót, a kosztorysem
ofertowym Wykonawcy, Zamawiający uzna, że w cenie ofertowej skalkulowane są
wszystkie pozycje z przedmiaru robót.
4. Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia, zgodnie z SIWZ, w tym m. in. podatek VAT i nie
podlega podwyższeniu.
5. Oferowana przez wykonawcę cena, stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację całego przedmiotu zamówienia. Każdy z Wykonawców może zaproponować
tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
6. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
UWAGA: Wszystkie wartości cen jednostkowych oraz ostateczna cena oferty muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć
następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi
5-9 w górę.
ROZDZIAŁ XVII - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposobu oceny ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium, w którym:
a) Cena - waga 60 pkt
b) Gwarancja - waga 40 pkt
Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru.
CCx = (C min / Cx) x 60 pkt.+ Gx
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gdzie:
CCx - ilość punktów przyznanych danej ofercie
Cmin - cena brutto najniższa z ważnych ofert
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty Gx - ilość
punktów kryterium gwarancja.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która w sumie zdobędzie największą liczbę
punktów. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której okres gwarancji zaoferowany będzie krótszy niż
36 miesięcy.
Gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy - 0 punktów
Gwarancja udzielona na okres 37-44 miesięcy 10 punktów
Gwarancja udzielona na okres 45- 52 miesięcy 20 punktów
Gwarancja udzielona na okres 53-60 miesięcy 30 punktów
Gwarancja udzielona na okres 61-68 miesięcy 40 punktów
Maksymalny okres gwarancji - 68 miesięcy od daty odbioru końcowego.
W przypadku ofert, których okres gwarancji wynosić będzie powyżej 68 miesięcy
Zamawiający do obliczenia i przyznania punktów w kryterium gwarancja przyjmie do
porównania okres 68 miesięcy. Wykonawca w ofercie ma obowiązek podać okres gwarancji w
pełnych miesiącach.

ROZDZIAŁ XVIII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ. Ponadto została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w
art.
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94 ust. 1 albo 2 ustawy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia,
że przy realizacji przedmiotu zamówienia bezpośredni udział będą brały minimum trzy osoby
(ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
najpóźniej w dniu podpisania umowy, do:
a. złożenia oświadczenia zawierającego informacje o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób
wykonujących bezpośrednio roboty budowlane objęte zamówieniem,
b. złożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

ROZDZIAŁ XIX - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych
we wzorze umowy.
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, np.:
- klęski żywiołowe;
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz,
gwałtowne i długotrwałe opady deszczu, śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami
atmosferycznymi,
- niewypały i niewybuchy,
- wykopaliska archeologiczne

- odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczególności

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji technicznej
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
- protesty mieszkańców,
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
2) zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
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wykonaniem projektu,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych, odmienne od przyjętych w
dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub technologii.
3) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, kwalifikacjami i
doświadczeniem, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a
także w SIWZ.
4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności przy czym fakt ich zaistnienia musi być udokumentowany lub potwierdzony
protokołem przez strony umowy.
ROZDZIAŁ XX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia.
1. Na podstawie art. 179 ustawy, Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

-

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. 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.
XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub
zaniechanie.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
dotyczące przedmiotu zamówienia jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści odpowiadającej projektowi umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
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5. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych, od przedstawienia mu projektów umów z
podwykonawcami zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo
dotyczące przedmiotu umowy, a które:
a) nie spełniają wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) przewidują termin płatności dłuższy niż 30 dni.
6. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni roboczych,
co do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane związane z przedmiotem zamówienia oznacza to akceptacje Zamawiającego dla
takiej umowy.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
związane z przedmiotem zamówienia przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 14 dni roboczych może wyrazić pisemny sprzeciw do takiej umowy
w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 lit. a i b. Brak pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni
roboczych oznaczać będzie akceptacje takiej umowy przez Zamawiającego.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 9. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11 Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezaradność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w pkt 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
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ROZDZIAŁ XXII - Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Powyższe zadanie będzie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
ROZDZIAŁ XXIII - Wymagania dotyczące zatrudnienia osób
1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, ( polegających w
szczególności na obsłudze maszyn i urządzeń do układania masy bitumicznej, skrapiarki,
walca drogowego, szczotki drogowej),a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz określa następujące wymagania:
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:
a) wykonawca/podwykonawca prowadzi dokumentację zatrudnienia osób na umowę o
pracę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego
oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia bezpośredni udział będą brały
osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania
wykonawcy do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - wskazane w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdziale VII „opisie przedmiotu zamówienia”,
b) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi na
wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji
przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę.
3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
bezpośrednio wykonywały czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 zostały określone w projekcie
umowy- zał. nr 6 do SIWZ
ROZDZIAŁ XXIV – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego „RGT.271.2.2019 - „Przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – etap
II”: oraz zawarcia umowy i jej realizacji jest obowiązkowe. Przetwarzanie jest obowiązkiem
prawnym nałożonym na administratora danych osobowych, Wójt Gminy Kozłowo, ul.
Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, w związku z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy podane dane osobowe będą przetwarzane przez 4 lata od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub przez okres trwania
umowy zawartej w wyniku tego postępowania.
W przypadku korzystania przez uprawnione podmioty z prawa do odwołania wobec naruszenia
przez Wójta Gminy Kozłowo przepisów prawa zamówień publicznych, odwołującym mogą
być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z
tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych).
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W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i
bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą
udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z
zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania oraz osobom i podmiotom
uprawnionym do wglądu w dokumentację przetargową.

W związku z prowadzonym przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
−

prawo dostępu do danych osobowych,

−

prawo żądania sprostowania danych osobowych, bez wpływu na wynik postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,

−

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które może być realizowane
dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się ze szkołą za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na adres Wójt Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Może Pani/ Pan również wznieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres szkoły lub
poprzez pocztę elektroniczną na adres iod.ug@kozlowo.pl

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin j ego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny.
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3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz oferty
Część graficzna
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykaz wykonanych robót budowlanych
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