SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: BIOŚ.271.1.2019
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8
i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)
pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”

Zatwierdził:
Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski

Jedwabne, dnia 04.04.2019r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego
Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-214-53-62
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy
z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.
zm.) dalej zwanej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
 art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.),
 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),
 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),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2479),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125)
4. Zgodnie z art. 36 ustawy podstawowym dokumentem regulującym i rozstrzygającym
o wszelkich sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ.
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5. Wykonawca powinien zapoznać się z SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych,
2) strona internetowa Zamawiającego – www.jedwabne.powiatlomzynski.pl zakładka
zamówienia publiczne,
3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Przebudowa drogi
gminnej przez wieś Kubrzany”.
2. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi o długości 407,12m, wraz z budową
chodników i wjazdów z wykorzystaniem materiałów częściowo zakupionych przez
Zamawiającego znajdujących się na terenie inwestycji (przedstawionych w przedmiarze
robót) oraz budowę kanału deszczowego z rur PCV, oraz inne prace towarzyszące
wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres
robót został określony w Projekcie budowlanym, Przedmiarze robót i Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ.
3.

Zawarte w załącznikach określających szczegółowy zakres prac i przedmiot zamówienia
do niniejszej SIWZ nazwy materiałów/urządzeń, producentów, czy znaków towarowych
podano jako przykładowe, określające standard techniczny i jakościowy oraz mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Materiały/urządzenia do wykonania zamówienia
należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ
i załącznikach do niej.

4.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) od dnia odebrania przez
Zamawiającego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

5.

W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy (3 lata) oferta,
jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona.
Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej
w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej
budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości
robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

6.

7.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę
do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem (operatorzy sprzętu,
pracownicy fizyczni wykonujący zamówienie), jeżeli wykonywanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.).

8.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2019 r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego
warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 300.000,00 zł.
3) zdolności techniczne lub zawodowe;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o wartości co najmniej 300.000,00 zł
brutto, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończone,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
b) dysponuje osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
- kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
- kierownika robót sanitarnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
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zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy z powodów określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożone oświadczenia oraz dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.
Va. Wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

ETAP SKŁADANIA OFERT:
1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy) - (wg załącznika nr 2 do
SIWZ) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
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 (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy).
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.
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
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podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.

ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy tj.:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
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; (wg załącznika nr 3
do SIWZ), tj.: Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o wartości
co najmniej 300.000,00 zł brutto.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
3) polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia do sumy minimum 300.000,00 zł.
4) kosztorys ofertowy.
Zgodnie z rozporządzeniem 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) oświadczenia, o których mowa
w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
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podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej, 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 podwykonawcy w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę którego dotyczą.
Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku przedsiębiorców /tzw. konsorcjum/ lub przez spółkę cywilną, każdy ze
wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty, o których mowa w dziale
VI ust. 1 SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują:
 pisemnie (operator pocztowy, posłaniec, osobiście) kierowane na adres: Urząd Miejski
w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pok. nr 13 (sekretariat),
 faksem na nr: 86 2172 040
 pocztą elektroniczną na adres: urzad@jedwabne.pl.
z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Jeżeli Zmawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
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1) Sławomir Miciura–tel. 86 2172 184
2) Andrzej Nieciecki –tel. 86 2172 328
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później
jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na własnej stronie internetowej
w części przewidzianej dla zamówień publicznych (www.jedwabne.powiatlomzynski.pl).
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w dziale VII pkt 7 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w dziale VII pkt 7 SIWZ.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie
internetowej to także zamieszczone na tej stronie.
12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi.
13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem
tysięcy 00/100).
2. Wadium powinno być wniesione w formie:
 pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Jedwabnem, nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070, z dopiskiem „Wadium:
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany - nr sprawy: BIOŚ.271.1.2019”,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 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
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(Dz.U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek
Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez
Zamawiającego winno być dołączone do oferty.
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium będzie przez Zamawiającego wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego.`
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 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.
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału,
razem z ofertą.
9. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać
będzie odrzuceniu.
11. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy.
12. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w ustawie, w szczególności w art.
46 ust 4a i 5.
IX. Termin związania ofertą.
Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Przygotowanie ofert.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim,
napisaną pismem czytelnym,
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane
zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa,
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4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ,
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach,
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/
osób podpisującej ofertę,
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty,
9) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
10) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na
„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”
Nie otwierać przed dniem 24.04.2019 r. do godz. 10.15
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Oferta wspólna.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
występujących wspólnie / partnerów - należy załączyć do oferty,
3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty
występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy
występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie
publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców
występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może
być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty

należy

składać

w

siedzibie

Zamawiającego

tj.

w

Urzędzie

Miejskim
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2.
3.
4.
5.

w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 13 (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2019r. do godz. 10.00
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.04.2018r. o godz. 10.15
w sali konferencyjnej (I piętro).
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę ryczałtową za całość zamówienia biorąc pod uwagę opis
przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ oraz
zapisy niniejszej SIWZ.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy oraz uwzględniać
inne opłaty i podatki wynikające z realizacji zamówienia.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7. Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika
z poprawienia przez zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio 11

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie
na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

60 %

OKRES GWARANCJI

40 %

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego poszczególnych kryteriów:
1) Ceny: Liczba punktów = najniższa oferta cenowa x 60 pkt /cena badanej oferty
2) Okres gwarancji – w kryterium tym Zamawiający przyzna punkty, według
następujących zasad:
a) okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) – 0 pkt,
b) okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) – 20 pkt,
c) okres gwarancji 60 miesięcy i więcej (5 lat i więcej) – 40 pkt.
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.
5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym
wyborze.
12

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art. 94.
O miejscu i terminie podpisania umowy z wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiającego.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
ofertowej brutto.
1.

Zabezpieczenie to może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089).

2.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto bankowe
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem, nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000
0070, z dopiskiem: „Zabezpieczenie na wykonanie roboty budowlanej pn.: Przebudowa
drogi gminnej przez wieś Kubrzany - nr sprawy: BIOŚ.271.1.2019”.

3.

Zabezpieczenie wnoszone w formie o której mowa w pkt. 1 lit b, c, d i e Wykonawca
wniesie w następujący sposób:
a) 100 % wysokości zabezpieczenia wniesie na okres od dnia podpisania umowy do dnia
zakończenia robót (podpisania protokołu końcowego odbioru robót),
b) 30 % wysokości zabezpieczenia (na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości) wykonawca wniesie na okres od dnia odbioru końcowego robót
do końca okresu gwarancji i rękojmi.

4.

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu to zamawiający zwraca:
a) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wysokości zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia.

5.

W zależności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone
do umowy.

6.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form określonych w ust 1.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.
Istotne postanowienia dotyczące warunków umowy zostały zawarte w projekcie umowy,
który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu 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 najkorzystniejszej oferty.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

podjętej

przez

zamawiającego

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może
w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich
zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający
powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
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 w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane pisemnie.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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 zamawiającego - www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów
określonych w dziale VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej – www.jedwabne.powiatlomzynski.pl, jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej
Izby
Odwoławczej
w
formie
papierowej
albo
elektronicznej
opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVIII. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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XIX. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIV. Koszty udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania .
XXV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
XXVI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub
całości zamówienia podwykonawcom.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
do podania nazw (firm) podwykonawców jeśli je już zna,
2. Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie
wskazanym w ofercie lub innym, wymaga akceptacji Zamawiającego po spełnieniu
warunków określonych we wzorze umowy oraz podpisania aneksu do umowy,
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania zmiany
lub rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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XXVII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych
dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
1. Zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu spowoduje
niespełnienie następujących wymagań:
1) brak formy pisemnej umowy,
2) niezgodność z prawem, w szczególności z zapisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych,
3) brak postanowień umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
4) brak dokładnego określenia zakresu robót powierzonych do podwykonania oraz
terminów ich wykonania,
5) wyznaczenie terminu zapłaty dłuższego niż określony w umowie w sprawie zamówienia
publicznego,
6) wprowadzenie zapisów wyłączających odpowiedzialność
Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,

Wykonawcy

wobec

7) brak warunku zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, umów
o podwykonawstwo lub jej zmian na zasadach określonych umową w sprawie
zamówienia publicznego,
8) zawarcie postanowień sprzecznych z umową w sprawie zamówienia publicznego,
9) brak zapisów zabraniających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę bez
zgody Zamawiającego.
2. Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu nie podlegają umowy o wartości mniejszej niż
0,5 % wartości umowy oraz umowy o podwykonawstwo o wartości nie większej niż
25.000,00 zł.
XXVIII. Postanowienia końcowe.
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny,
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,
3. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie
dokumentów /w przypadku ofert – tylko części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę/,
a Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia dokumentacji,
4. Udostępnienie dokumentów będzie odbywać się w obecności pracownika Zamawiającego
a) wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego kopiować lub utrwalać treści złożonych
ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
b) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
pracy – urzędowania, jak również w formie elektronicznej,
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy w formie papierowej
Zamawiający wykonuje odpłatnie, cena za 1 stronę formatu A4 – 1,0 zł,
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6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXIX. Informacja dla Wykonawcy zgodnie z art. 13 RODO w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
1.

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:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Jedwabnem –
reprezentujący Gminę Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
tel./faks 86 21 72 040, e-mail: burmistrz@jedwabne.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem jest Pan
Stanisław Sakowicz, e-mail: ssakowicz@sts.podlaskie.pl, tel. 602 218 200;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: BIOŚ.271.1.2019;
d) 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 Pzp;
e) 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;
f) 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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 –
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;
− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
i) 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.
XXX. Załączniki do Specyfikacji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formularz ofertowy.
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykaz wykonanych robót budowlanych.
Wykaz osób.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Projekt umowy.
Projekty budowlane.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.

Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski
_________________________
Jedwabne, dnia 04.04.2019 r.
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