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Wąsewo, dnia 05.09.2016r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Trynosy

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu objętego Programem
Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowano:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych ………………….………………….
2. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od dnia …………………………….
3. Na stronie internetowej: www.wasewo.pl od dnia ………………………

I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon/Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

Gmina Wąsewo
ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo
29 645 80 00/ 29 645 80 01
www.wasewo.pl
wasewo@pro.onet.pl
8:00 - 16:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.
zm) zwanej dalej ustawą.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trynosy.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekt budowalny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (przedmiar robót ma charakter
pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z
obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy
zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) - przesądzają zapisy
dokumentacji projektowej.
W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również:
−
−
−

organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
obsługa geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach ma
obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych
podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ewentualne zastosowane nazwy producentów własne w dokumentacji przetargowej służą wyłącznie
do określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oznaczają ,,lub
równoważny”. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak
podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych.
Za urządzenia i materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry
techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe
funkcjonowanie obiektu.
Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta,
który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie).
Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno –
budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w ustawie „Prawo Budowlane” tj. posiadających certyfikat;

Na czas wykonania robót w pasie drogowym wykonawca powinien opracować projekt czasowej
organizacji ruchu, który będzie podstawą oznakowania drogi w czasie realizacji robót przebudowy
i jednocześnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywania robót przebudowy drogi.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie
prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi w tym prac ogólnobudowlanych, operatorów
sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy. W przypadku podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Dane osób wykonujących wskazane
wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika), dotyczy to także
pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia
konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu
do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych
do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez
wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.11.2016r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie, że wykonał należycie, oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi
o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
5.2.1. Razem z ofertą Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ – na
zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ.
5.2.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty
–
załącznik
Nr 2 do SIWZ.

5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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. Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.4.1 warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie
z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu
5.4.2 brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać
wykazany przez każdego z wykonawców.
5.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.6 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni
z postępowania.
6.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są
zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:
6.3.1 Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ – na zasadach
określonych w sekcji 7 SIWZ.
6.3.2. Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert: Zamawiający nie wymaga
dodatkowych dokumentów.
6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu taki jak dla wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.6. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z udziału
w postępowaniu.
6.7 Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
Wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ.
Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego),
wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii,

wskazującej osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z przepisami art. 23 ustawy.
VII. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY
7.1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
7.2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
wstępne składa każdy wykonawca.
7.4. 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
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.
7.5. 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 wstępnym.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego
dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania;
8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
- za pomocą faksu na nr 829 645 80 00
- drogą elektroniczną na e-mail: wasewo@pro.onet.pl
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo
8.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez
osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo
przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane
przez pełnomocnika.
8.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego
nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
8.5. Osobami upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są Aneta Michalska, Krystyna
Skarzyńska tel. 29 645 80 00 wew.25.
8.6. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wasewo.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający
7000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych),

wymaga

wniesienia

wadium

w

wysokości

9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 (Dz. U. z 2014 r.
poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).).
9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Wąsewie Nr 37 8930 0004 0000 0837 2000 0320
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty
na rachunku Zamawiającego.
9.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.5 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
9.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień Publicznych
9.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art.46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1,
oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
9.13 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,

b) innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie
9.14 Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
ustawy pzp.
9.15 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
10.1 Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym
winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.2 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
10.3 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
10.4 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres
wskazany w pkt 1 SIWZ i oznakowana:

Oferta: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trynosy
Nie otwierać przed dniem: 21.09.2016 godz. 10:15
oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

UWAGA:
10.5 Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
10.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1do SIWZ)
10.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników
spółki cywilnej).
10.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
10.6 Pełnomocnictwo, powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w
drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U.
z 2014 r.poz.164 z póżn.zm)
10.7 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert raz termin związania ofertą.
11.1 Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 , 07-311 Wąsewo, pokój nr 12 I Piętro
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2016 r. do godz. 10:00
11.2 Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 , 07-311 Wąsewo, pokój nr 15 (sala konferencyjna) I Piętro
w dniu 21.09.2016 o godz. 10:15
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.4 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

11.5 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
11.6 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmy)
oraz jej adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
11.7 Po otwarciu ofert powyższe informacje zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.wasewo.pl.
11.8 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia.
11.9 Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1 Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ceną oferty jest
wartość wyrażona w formularzu ofertowym.
12.2 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II
niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
12.4 Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, służy do rozliczenia zamówienia z Wykonawcą
i należy go sporządzić jako kosztorys uproszczony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz
załączony do niniejszej specyfikacji projekt wykonawczy, SST i przedmiar robót. Załączony do SIWZ
przedmiar robót ma charakter poglądowy i pomocniczy, zawiera zakres rzeczowy niezbędny do
sporządzenia kosztorysu ofertowego. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem ujęty w opisie
przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej, SST, a nie wyceniony przez Wykonawcę musi być
wykonany w ramach zaoferowanej ceny zamówienia. Koszt robót nie ujętych w przedmiarze robót,
a koniecznych do wykonania w ramach wymienionego zakresu robót winien być ujęty w ofercie.
12.5 Cena oferty winna uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych
w SIWZ i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do
osiągnięcia rezultatu umowy.
12.6 Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym,
uwzględniając wytyczne zawarte w SIWZ. Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie koszty
niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.
12.7 Pozycje, dla których nie zostaną ujęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe uważane będą,
że zostały ujęte w innych cenach pozycji wymienianych w kosztorysie.
12.8 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.
12.9 Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny być
liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust 6 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur (…) ( Dz. U Nr 68, poz. 360). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
12.10 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.

12.11 Jeżeli Wykonawca złożył 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj- towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstaną, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenie. Brak
oświadczenia będzie uznany, że oferta złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego.
12.12. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ,
Zamawiający stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu oferty.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p. o
nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1 Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty

60%

Za cenę przyjmuje się wartość oferty brutto (z podatkiem
VAT)
Okres gwarancji

40%

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie
dłuższy niż 60 miesięcy
13.2 Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
13.3 W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za
powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium „cena ofert” – znaczenie C-60%

Najniższa oferowana cena spośród badanych ofert
C=

x 60 pkt
Cena oferty badanej brutto

Kryterium „okres gwarancji”- znaczenie CG – 40%
Ocena okresu gwarancji na roboty budowlane i użyte materiały – podajemy w pełnych latach nie
krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 5 lat

Okres gwarancji oferty badanej
CG =

Najdłuższy oferowany okres
wszystkich badanych ofert

gwarancji

zaproponowany

spośród

x 40 pkt

Każda oferta podlega ocenie przez członków komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która według wzoru:

S (suma) = C (ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”) + CG (ilość punktów uzyskanych
w kryterium „czas gwarancji”) = ilość punktów

uzyska najwyższą ilość punktów.
13.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia ten 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.
13.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
13.6 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
13.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
14.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niemniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
14.2 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
14.3

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi wykonawców podając
w szczególności:
1) nazwę(firmę), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia i odrzucenia wykonawców, jeżeli takie będzie
miało miejsce,
3) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy

14.4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.wasewo.pl
14.5 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.6 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego

postępowania które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
14.7 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane pisemne,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta możliwe jest zawarcie
umowy przed upływem w/w terminu,
1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający pisemnie powiadomi wybranego
wykonawcę.
2. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w w art.93
ust.1
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
15.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
15.2.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
15.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)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.,0,,
15.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego .
15.3.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
15.3.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono 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 pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.3.5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy :
1) nazwę dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
3) kwotę gwarancji lub poręczenia;
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia;

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz
Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego
żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
15.3.6.Treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta
gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub
arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub
poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia
istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia
rozmiarów szkody;
15.3.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art.94 ust.3 u.p.z.p.
15.3.8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
ustawy p.z.p.
15.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :
1) 70 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia wynosi 36 miesięcy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ:
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY
BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU ORAZ INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH
PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB
USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU
17.1. Zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu spowoduje
niespełnienie następujących wymagań dotyczących umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane:
17.1.1. brak formy pisemnej,
17.1.2. niezgodność z prawem w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Zamówień publicznych,
17.1.3. brak postanowień umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
17.1.4. brak dokładnego określenia zakresu robót powierzonych do podwykonawstwa oraz terminów
ich wykonania,
17.1.5. wyznaczenie terminu zapłaty dłuższego niż określony w umowie w sprawie zamówienia
publicznego,
17.1.6. wprowadzenie zapisów wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego
za realizację całości przedmiotu umowy,
17.1.7. brak warunku zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, umów o
podwykonawstwo, lub jej zmian na zasadach określonych umową w sprawie zamówienia publicznego,
17.1.8. zawarcie postanowień sprzecznych z umową w sprawie zamówienia publicznego,
17.1.9. brak zapisów zabraniających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i dalszego
Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego;

17.1.10. wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami
budowlanymi w tym prac ogólnobudowlanych, operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
17.2. Obowiązkowi przedkładania zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000,00
PLN.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują 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.
18.2 Odwołanie.
18.2.1 Odwołanie przysługuje wobec czynności :
18.2.1.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
18.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
18.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego
18.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania
18.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu .
18.2.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób .
18.2.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej
18.2.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2.4 i 18.2.5 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
18.3 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , na
które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 18.2.
18.4 Skarga do sądu.
18.4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego
18.4.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego
18.4.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe
(Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.4.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub
w części
18.4.5 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XIX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
wraz
z powyższą informacją zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

