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Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89 – 500 Tuchola
NIP: 561-13-30-172, REGON: 092361628
tel./fax: 52 55 90 112, kom. 696 050 438
e-mail: zdpprzetargi@tucholski.pl
strona: www.bippowiat.tuchola.pl
Przedmiot zamówienia:

„Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędromierz-Łyskowo
od km 6+826 do km 9+656”
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
Informacja o przetargu została umieszczona:
 w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP nr 582865-N-2018
w dniu 3 lipca 2018 r.;
 na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl;
 na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi.
Zatwierdził:
p.o. DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Łukasz Olejnik
Tuchola, 3 lipca 2018 r.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89 – 500 Tuchola
NIP: 561-13-30-172, REGON: 092361628
tel./fax: 52 55 90 112, kom. 696 050 438
e-mail: zdpprzetargi@tucholski.pl
strona: www.bippowiat.tuchola.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

2.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której
mowa w ust. 1.

3.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

5.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1021C od km 6+826 do km
9+656 o długości 2830 m. uszkodzonej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy
11 na 12 sierpnia 2017 r.
2. Remont drogi powiatowej nr 1021C realizowany będzie na terenie działki o nr ewid.:
175/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielki Mędromierz oraz na terenie działki o nr
ewid. 14 położonej w obrębie ewidencyjnym Łyskowo, gmina Gostycyn.

3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- odtworzenie trasy drogi,
- wykonanie robót ziemnych, zdjęcie humusu – wykona Zamawiający we własnym
zakresie,
- wykonanie podbudowy (przełomy),
- remont przepustów – wykona Zamawiający we własnym zakresie,
- wykonanie nawierzchni jezdni z MMA,
- utwardzenie i zagęszczenie poboczy gruntowych – wykona Zamawiający we własnym
zakresie.
4. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV:
45.00.00.00 -7 roboty budowlane,
45.23.31.42 - 6 roboty w zakresie naprawy dróg,
45.23.32.20 -7 roboty w zakresie nawierzchni dróg.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w uproszczonej dokumentacji
technicznej, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ, a także w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załącznik nr 8
do SIWZ.
6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji
i utrzymania placu budowy, wykonania przyłącza energetycznego dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny
jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,
5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez
Zamawiającego,
6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na
plac budowy,
7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci gazowej, sieci
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz
dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie
plonów,
9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń
posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania
terenu,
10) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,
11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
12) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
13) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy,
14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją
projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
8. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ,
w uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie
charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych
materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.
Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji
budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
9.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
uproszczony kosztorys ofertowy.

10. Dołączony przedmiar robót stanowi
uproszczonego kosztorysu ofertowego.

element

pomocniczy

do

opracowania

11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych wykonujących roboty drogowe oraz operatorów sprzętu
budowlanego. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową,
wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio
związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 11 będą na czas wykonywania
przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
13. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub
dalszych podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie powinno
zawierać w szczególności: wskazanie, że czynności bezpośrednio związane
w wykonywaniem robót wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby osób oraz datę złożenia oświadczenia i podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postepowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
to wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej;
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty
budowlanej w branży drogowej związanej z remontem, budową, rozbudową lub
przebudową drogi, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto, wykonanej
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu
określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie,
w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona,
b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg lub inne
uprawnienia
umożliwiające
wykonywanie
tych
samych
czynności,
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1 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.
4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postepowaniu.
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących
dokumentów:
1)

wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert 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 zgodnie z Załącznikiem
nr 4 do SIWZ, 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;

2)

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania
na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następującego
dokumentu:
1)

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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 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.
9. Dokument, o którym mowa w ust. 8, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 8, 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. Zapis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
12. 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 były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
jest 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).
14. Ponadto Wykonawca w ofercie składa:
1)

formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,

2)

dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty,
o ile uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,

3)

dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium.

15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3
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.

16. 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.
17. 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 treści powyższego zobowiązania lub innego dokumentu 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 publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
18. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 7 pkt 1.
19. Zamawiający ocenia, 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 i ust. 5 ustawy.
20. 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.
21. 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.
22. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 17, 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
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 17.
23. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy
występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

24. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 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.
25. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
26. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr 52 55 90 112 lub drogą elektroniczną
na adres zdpprzetargi@tucholski.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
oraz pełnomocnictwa.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się,
że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub drogą
elektroniczną.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Łukasz Olejnik
6. 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,
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.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 6.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy
stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a
ustawy stosuje się odpowiednio.
13. Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b 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).
4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzającego wniesienie wadium
w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi,
ul. Przemysłowa 6, pokój nr 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego S.A. 22 1560 0013 2343 8687
7000 0002. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu.
Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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 ust. 11.

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.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
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.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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.
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 1 do SIWZ.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa
w art. 9 ust 3 ustawy.
9. Oferta musi zawierać wymagane dokumenty określone w Rozdziale VI SIWZ.
10. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków
i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.
11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez
Wykonawcę, jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.
12. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
13. Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty,
jeżeli oferta jest podpisana przez osobę lub osoby inne niż wskazane we właściwym
rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jako
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Takie pełnomocnictwo powinno zostać
złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
14. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny być
podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
15. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość
trwale spięta.
16. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały
uniemożliwiający dekompletację oferty.
17. Oświadczenia, 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)
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.
18. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 17, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
19. 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.

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność,
zaadresowanej na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi,
ul. Przemysłowa 6, 89 – 500 Tuchola oraz posiadać oznaczenia nazwę i adres
Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po
wyznaczonym terminie.
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89 – 500 Tuchola
Oferta w przetargu nieograniczonym

„Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędromierz-Łyskowo
od km 6+826 do km 9+656”
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert

22. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
23. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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.
24. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
25. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca
powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie opisanej „Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
złożyć w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godz. 09:00 na adres: w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, pokój nr 1.
2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym
w niniejszej Specyfikacji.
4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty
i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2018 r. o godz. 09:30 w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, pokój nr 1.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę , która została złożona po terminie.
9. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu u Zamawiającego.
10. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający 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.
13. W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w ust 14, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający
odrzuca jego ofertę.
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wartość robót budowlanych należy określić metodą kalkulacji sporządzonej na podstawie
przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Przy wyliczeniu cen jednostkowych należy zachować następujące założenia:
1) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny
z zakresami robót określonymi w uproszczonej dokumentacji technicznej (Załącznik
nr 7). Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z
dokumentacją techniczną. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót

występującego w dokumentacji technicznej należy przedmiar uzupełnić o ten element
i ująć go do oferty; W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie
przedmiotu jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w dokumentacji
przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie
przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w
szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie,
2) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
tj. w szczególności:
a) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych,
organizacji i utrzymania placu budowy, wykonania przyłącza energetycznego dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
b) koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
c) koszty badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
d) koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
e) koszty wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
f) koszty wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
g) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci gazowej, sieci
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych
oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – koszty
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
h) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty
i zniszczenie plonów,
i) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń
posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu,
j) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,
k) koszty wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek
w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub
zanikających,
l) koszty dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
m) koszty zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy,
n) koszty utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci,
o) koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
p) inne koszty wynikające z umowy.
3)

nie dopuszcza się stosowanie tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen
jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty);

4)

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w załączonym przedmiarze robót;

5)

prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie
szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać
deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.
Podane w niniejszej SIWZ, w uproszczonej dokumentacji technicznej,
przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych
materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który
ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z
nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości
określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz
powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

XIII.

6)

cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wszystkie ceny określone przez
Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom;

7)

oferta winna uwzględniać cenę netto, podatek VAT wg obowiązujących przepisów
oraz cenę brutto i musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

A.
B.

OPIS KTYTERIÓW OCENY

ZNACZENIE

Cena
Okres gwarancji jakości

60%
40%

A/ Kryterium łącznej ceny brutto
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
A=

Cena oferowana najniższa
--------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena oferty badanej

B/ Kryterium okresu gwarancji jakości
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

B=

Okres gwarancji jakości oferty badanej w miesiącach
---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Najdłuższy okres gwarancji jakości spośród badanych ofert

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
Maksymalny okres gwarancji jakości oceniany przez Zamawiającego wynosi
48 miesięcy.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wynoszącego
więcej niż 48 miesięcy oceniona będzie wartość 48 miesięcy.

Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są
punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:
P (punkty) = A+B
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
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.
XIV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
w niniejszym postępowaniu.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na
warunkach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postepowanie odwoławcze.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 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 art. 93 ust. 1
ustawy.

7. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
8. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału
zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia
wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek
Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.
9. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu:
1) uproszczony kosztorys ofertowy,
2) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczeniowej
bądź innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie
mniejszą niż wartość przedmiotu umowy (Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
w okresie obowiązywania umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest
umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, do dnia wygaśnięcia
dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach,
których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia
dokonania potwierdzenia zapłaty każdej raty),
3) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień osoby
skierowanej przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg
lub innych uprawnień umożliwiających wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności wraz z potwierdzeniem członkostwa tej osoby
we właściwej izbie samorządu zawodowego;
4) Plan BIOZ,
5) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający żąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej
w ofercie (ceny brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem
oszczędnościowo-kredytowej;

wekslowym

banku

lub

spółdzielczej

kasy

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. 22 1560 0013 2343
8687 7000 0002 z zaznaczeniem „Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki MędromierzŁyskowo od km 6+826 do km 9+656”.
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. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.
8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
9.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia
w następujących częściach i terminach:

należytego

wykonania

umowy

- 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15-tym dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

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
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 6
do SIWZ.
2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy.

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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 ustawy.
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 ustawy.
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. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
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 w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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 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. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
9. 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
15. 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. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiera szczegółowe regulacje
prawne dotyczące środków ochrony prawnej.
XVIII.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w poz. 9 formularza ofertowego
(Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż 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.

XIX.

INFROMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36
A UST 2
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez Wykonawcę.

XX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ
PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE
SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE
WYMAGANIA
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

XXI.

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,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

XXII.

PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA
WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY
BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ,
ZGODNIE Z ART. 143A UST. 3
Zamawiający nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie
umowy.

XXIII.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXIV.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.

XXV.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

XXVI.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXVII.

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
ZAMAWIAJĄCEGO

LUB

STRONY

INTERNETOWEJ

Strona internetowa: www.bippowiat.tuchola.pl
Adres e-mail: zdpprzetargi@tucholski.pl
XXVIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH
Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).

XXIX.
XXX.

XXXI.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 93 UST. 4 USTAWY PZP.
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy określone zostały w rozdziale III
oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

XXXII.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.
29 UST 4 USTAWY

XXXIII.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA
INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE W POSTACI KATALOGU
ELEKTRONICZNEGO
ANI
DOŁĄCZENIA
KATALOGU
ELEKTRONICZNEGO DO OFERTY

XXXIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg
przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie
na stronie internetowej Zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.pl

4. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
przy ul. Przemysłowej 6, 89-500 Tuchola, tel. 52 5590112
 został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail:
zdp@tuchola.pl, tel. 52 5590112, adres: ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Remont
drogi
powiatowej
nr
1021C
Wielki
Mędromierz-Łyskowo
od km 6+826 do km 9+656” (nr ZDP 272-ZPU-15-2018) prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
*

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

**

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

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Projekt umowy
Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 8 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

