Wstęp
Zamawiający, Gmina Włocławek, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną w
treści SIWZ ustawą Pzd, na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Telążna Leśna” .
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w treści „SIWZ”.
Niniejszy dokument zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, istotne warunki
umowy, informację na temat warunków formalnych dotyczących Wykonawców, informacje o
procedurze składania i otwierania ofert oraz kryteria wyboru i oceny ofert.
Rozdział I. Informacje ogólne
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00

fax. ( 54) 230-53-53

www.bip.gmina.wloclawek.pl , e-mail : przetargi@g.wloclawek.pl
Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia
2.1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych
ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzd
oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3)
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa drogi
miejscowości Telążna Leśna ”

gminnej w

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3)
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna
Leśna długości 550m od km 0+603 do 1+153. Przebudowa polega na wykonaniu
podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na zmianie nawierzchni jezdni i zjazdów z
żużlowo-tłuczniowej na nawierzchnię z mieszanki żwirowo- tłuczniowej na długości 550m
i szer. 4m. Ponadto wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą.
3.3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekt budowlany, stanowiący
załącznik do SIWZ. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest
projekt budowlany oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma
charakter pomocniczy.

3.4.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i
rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
3.5.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2018 r. poz. 108),: „Przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem dotyczących:
w szczególności utwardzania elementów konstrukcji drogi metodą mechaniczną i ręczną oraz
plantowania poboczy- robotnicy drogowi, operatorzy maszyn drogowych.
3.6.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec
zmianie.
3.7.
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych ( CPV) : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
3.8. Okres gwarancji i rękojmi
Zamawiający wymaga rękojmi na wykonane roboty drogowe, zastosowane materiały na
okres co najmniej 60 miesięcy liczony od terminu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż
72 miesiące.
Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wygasają z upływem okresu, na
który wykonawca udzielił rękojmi na wykonany przedmiotu zamówienia. Bieg okresu
rękojmi rozpocznie się z chwilą wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
spisaniem końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do
eksploatacji. W okresie rękojmi wszelkie naprawy i przeglądy robót będących przedmiotem
zamówienia, będą wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem Wykonawcy.
Szczegółowy zakres robót budowlanych
(opis przedmiotu zamówienia)
został
zamieszczony w opisie technicznym zawartym w projekcie budowlanym przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Telążna Leśna, w przedmiarze robót, będących załącznikami
do SIWZ i zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek:
www.bip.gmina.wloclawek.pl – link
Przetargi własne urzędu
oraz w siedzibie
Zamawiającego.
Rozdział IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ustawy Pzd)
Roboty budowlane drogowe należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 10 listopada
2018 r.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 5)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzd

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz.
1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016
r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i
1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu
5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani
poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie
warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawców w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy
Pzp.
5.2.3. posiadają zdolności techniczne i zawodowe;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
5.2.3.1 posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z
przebudową bądź remontem drogi obejmującej w ramach robót drogowych co najmniej
wykonanie podbudowy tłuczniowej wartości minimum 100 000,00 złotych brutto.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda wykazu 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, wykonał w tym najmniej 1 roboty budowlanej polegające
przebudową bądź remontem drogi obejmującej w ramach robót drogowych co najmniej
wykonanie podbudowy tłuczniowej
wartości minimum 100 000,00 złotych brutto. wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota
te została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została
wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, 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;
5.2.3.2. posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. jedną osobę uprawnioną do kierowania
robotami o specjalności drogowej, wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, i pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane ograniczeń i min. 3 letnie doświadczenie .
Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
5.2.3.3.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda wykazu osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego do kierowanie robotami
budowlanymi drogowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5.2.3.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
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.
5.3.1 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.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) 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.
5.3.2. 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 bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy
Pzp.
5.3.3.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.
5.3.4. 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.
5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5.3.6. 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.

5.3.7. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą
udokumentować, że:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.3.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
5.3.9. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą
występującym jako pełnomocnik.
5.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli nimi dysponuje na etapie składania ofert.
5.4.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.4.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.4.3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.4.4. Zapisy pkt. 5.4.2 i pkt 5.4.3 mają zastosowanie się wobec dalszych podwykonawców.
5.4.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Rozdział VI. Podstawy do wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 Pzp. (art.36 ust. 1 pkt.5a
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania 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. z 2017 r. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344);
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) 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;

6.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
6.2.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
6.2.2. w przypadkach, o których mowa:
a) art.24 w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp ,
b) w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, w ust. 5 pkt 5-7- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp , jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 ustawy Pzp , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
6.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział VII Wykaz oświadczeń
lub
dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 36 ust.1 pkt 6)
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę stanowiące wstępne
potwierdzenie że Wykonawca nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu:
7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie , że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;
7.3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
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, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 (zał. nr 2 i zał. nr 3 do SIWZ).
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, o którym mowa w pkt. 2 (zał.
nr 3 do SIWZ).
7.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 7.1., ppkt 1 i ppkt 2. 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;
7.7. Oświadczenia, o jakich mowa w pkt.7.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą – zał. Nr 2 i zał. Nr 3 do SIWZ.
7.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie
ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w
stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
7.9 składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak
podstaw wykluczenia):
7.9.1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia odpis odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.9.2. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów określonych w art. 22a ustawy, żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.
7.10. składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, w
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów dotyczących:
7.10.1. 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 – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez
Zamawiającego w Rozdz. V. pkt 2 ppkt 2.3.1. SIWZ,
7.10.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi o specjalności
drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - Rozdz. V. pkt 2 ppkt 2.3.2. SIWZ.
7.11.
7.12.

7.13.
7.14.
7.15.

składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie
dotyczy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.9.1
Rozdział VII SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.16.
7.17.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu 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), innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.18.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7.19.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.20.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.21.
Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
7.22.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017
r. poz. 570).
Inne dokumenty:
1)formularz oferty – zał. 1 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika;
3) dokument potwierdzający uprawnienia osoby do złożenia oferty;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego –zał. Nr 5.
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:
1) SIWZ udostępnia się na stronach internetowych Gminy Włocławek
(www.gmina.wloclawek.pl) od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3)
informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp „5.Niezwłocznie po otwarciu
ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.”,
4) treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego; „Wykonawca
może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
5) wszelkie zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6) informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp po wyborze oferty,
7) Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
8) oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w
formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną,
9) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1481), 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 2017 r. poz. 1219) na adres
przetargi@g.wloclawek.pl. W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej
otrzymania.
10) korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Włocławek ul.
Królewiecka 7 87 -800 Włocławek.
11) korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 54 230 53 53.
12) Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i
adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w
formie faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał
Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres email. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy
numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować
korespondencję.
13) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
3. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby: Zofia Baranowska
tel. 54 230 53 52 (w sprawach proceduralnych ) w sprawach technicznych – Aneta Kręcicka
tel. 54 230 53 37. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty
elektronicznej, z wyjątkiem czynności składania ofert oraz zawiadomień o uzupełnieniu

dokumentów, zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminu zawarciu
umowy, które to informacje powinny być przekazane również pisemnie. Adres poczty
elektronicznej -przetargi@g.wloclawek.pl lub a.krecicka@gmina.wloclawek.pl .

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Rozdział X. Termin związania ofertą
1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art.
85 ust 2 , 3 i 4 ustawy Pzd.
1. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6
ustawy).
Rozdział XI. Opis przygotowania oferty
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności z zachowaniem formy
pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzono według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr
1 do SIWZ. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy)
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
5.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części zamówienia lub na jedną część
zamówienia.
6.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez
osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez
Wykonawcę,
7.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W
tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Nie udostępniać - Tajemnica
przedsiębiorstwa”,
8.
Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem
oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy
również wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty

9.
10.
11.

12.

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych
przez wykonawcę. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie
oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie
wynikało pełnomocnictwo. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie
dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a
także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,
Oferta powinna być trwale spięta bądź zszyta,
Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Zamawiający wymaga
załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez
notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo . Jeżeli do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez
zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę.
Opakowanie oferty:

1. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
Zamówienie Publiczne
Znak sprawy : RBRiGK 271.10.2017
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna”.
Nie otwierać przed 05 czerwca 2018 r. godzina 13:00

2. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy
i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
3. Zmiana i wycofanie oferty.
3.1.

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed
upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,
3.2.
Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3.3.

Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt 11):
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul.
Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2. Ofertę należy złożyć do dnia 05 czerwca 2018 r. do godz. 13:00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul.
Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – sala konferencyjna w dniu 05 czerwca 2018 r. roku
o godz. 13:15
5. Otwarcie ofert : Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do
Zamawiającego.
5.1. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział w
otwarciu ofert, gdzie podane zostaną podstawowe informacje :
1) o trybie powołania i składzie komisji,
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) podczas otwarcia ofert podaję się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
.
5.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
WWW.gmina.wloclawek.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
5.3.Część dotyczącej badania ofert komisja przetargowa najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu które Zamawiający
wskazał w Rozdziale VII pkt.2, pkt 3 i pkt .5 SIWZ.
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust.1 pkt 12)
13.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Nie
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą
podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
13.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu określonego w przepisach ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W związku z powyższym cena oferty powinna
zawierać wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia. W związku z
powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
przedmiarów robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
przedmiotu zamówienia. Są to w szczególności następujące koszty: wszelkich robót
przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania

budowy, ubezpieczenia budowy, utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy, koszty
oznakowania robót na czas budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
13.3. Cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy.
13.4. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje i należy ją
określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług - VAT). Kwota ta musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać
w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca w ramach ceny
ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne dostawy oraz montaż urządzeń,
które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku
widzenia celu, któremu ma służyć.
13.5.Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać
w „Formularzu oferty”, brutto (z VAT) należy wykazać w „Formularzu ofertowym ”,
stanowiącym załącznik do SIWZ.

13.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W takim przypadku
wykonawca,
składając
ofertę,
jest
zobligowany
poinformować
Zamawiającego, że 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
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (informację
wykonawca załącza do oferty). W przypadku złożenia oferty, dla której
powstanie obowiązek podatkowy Zamawiającego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty (art. 36 ust.1 pkt 13)
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami i ich wagami:

1) Cena /C/
2) Wydłużenie okresu rękojmi /R/

– waga 60
– waga 40

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie
arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu : cena
brutto oferty badanej] x60 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Najniższa cena ze wszystkich ofert

C = ------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Kryterium 2 – „Wydłużenie okres rękojmi”- będzie punktowane przez Zamawiającego w
oparciu o wyliczenie arytmetyczne: przy założeniu, że wymagany okres gwarancji nie może być
krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 72 miesiące - [ okres rękojmi podany w ofercie badanej :
najdłuższy okres rękojmi ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w
miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Okres rękojmi w ofercie badanej
R= --------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość punktów
Najdłuższy okres rękojmi ze wszystkich ofert
Uwaga!
Okres rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty
odbioru końcowego. Dalsze wydłużenie okresu rękojmi nie zwiększa oceny w kryterium
okresu rękojmi na przedmiot umowy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za
wszystkie kryteria, wg wzoru:
Ł=C+R
gdzie:
Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
R – punkty przyznane w kryterium „Wydłużony okres rękojmi”.
2. Należy zachować sposób obliczenia ceny w układzie : tekst opisu, jednostka, ilość jednostek,
cena jednostkowa, cena.
3. Wykonawca określi ceny jednostkowe za wszystkie elementy robót wymienione w kosztorysie
ofertowym oraz przedmiarze robót.
4 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są ważne na okres ważności zamówienia i nie
będą podlegały zmianom z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów szczegółowych
warunków umowy.
5. Walutą obowiązującą dla oferty jest złoty. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w
złotych.
6 . Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.
Rozdział XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14) :
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 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, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
2. Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego określonej w niniejszej SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Włocławek .
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, zamawiający wymaga złożenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w rozdz. XV, SIWZ, w wysokości
5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
6. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
opracowanym przez wykonawcę będzie stanowić załącznik do umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, dostosowany do złożonej oferty, zostanie sporządzony przez
wykonawcę i zostanie przedłożony zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie nie później
niż w dniu zawarcia umowy.
7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu
Kosztorys, dostosowany do złożonej oferty. Kosztorys ten jest niezbędny zamawiającemu
w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym
zawiadomieniem o miejscu i terminie zawarcia umowy
6. Roboty będą realizowane zgodnie przedmiarem robót, który będzie stanowił załącznik do
umowy oraz kosztorysem
sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z
Zamawiającym nie później niż do dnia podpisania umowy. Kosztorys ten jest niezbędny
Zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadania.
7. Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia kosztorysu
zgodnego z ceną oferty.
Rozdział XVI . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(art. 36 ust.1 pkt 15)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 147 żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny umownej (ceny brutto podanej w
ofercie) dla jednej części zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy .
3. Zabezpieczenie będzie wniesione nie później niż w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z form podanych
w art. 148 ust.1 lub za zgodą Zamawiającego w jednej z form podanych w art. 148 ust 2
ustawy Pzp.

5. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwotę
odpowiadającą wartości zabezpieczenia należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego : KDBS 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018
6. 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.
7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Poręczyciela lub Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta do nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku
gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje lub nie wykonał umowy,
b) wykonuje lub wykonał umowę z nienależytą starannością,
6) termin ważności gwarancji
8. Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych
elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Żądanie zapłaty nie może być uzależnione od dołączenia potwierdzenia banku
Zamawiającego, że podpisy złożone na pisemnym wezwaniu do zapłaty zostało złożone
przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego.
10. Gwarancja winna zabezpieczać wszelkie roszczenia Zamawiającego jakie mogą wyniknąć w
skutek niezrealizowania, bądź też nienależytego realizowania przez Wykonawcę zawartej
umowy.
11. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 7 pkt. 5 przypadków,
Zamawiający wystąpi do Poręczyciela lub Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia
kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie
uzasadnienia faktyczne i prawne.
12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.
13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
14. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w
pieniądzu w następujący sposób:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 16)

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności
wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym zał. nr 5 SIWZ, z
uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (art. 36 ust.1 pkt 17)
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, 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 niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.
180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w

przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 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.
11. Jeżeli Zamawiający
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Rozdział XIX Informacje uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
1. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.
2. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot:
Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w
postępowaniu.
3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na
podstawie umowy o pracę:
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań,
o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do SIWZ.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
11. W związku z tym, że zamówienie dotyczy robót budowlanych:
1) Umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,
których przedmiotem są roboty budowlane, muszą spełniać wymogi określone we wzorze
umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ, w ustawie i przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie w formie pisemnej przez
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

2) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartkość nie przekracza 50 000 zł
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
13. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty: nie dotyczy
14. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części – nie dotyczy :
Rozdział XX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 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.
3. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł,
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.

