Gmina Obrzycko
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
tel. +48 (61) 29 13 065, fax +48 (61) 29 13 072
oznaczenie sprawy: PZP.271.9.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro
ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w dniu 03.08.2018 r.
oraz
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2018 r. pod nr 599107-N-2018
Termin składania ofert: 20.08.2018, godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 20.08.2018 r., godz. 1005

Zatwierdzam, dnia 02.08.2018 r.

…………………………………
Wójt Gminy
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SIWZ zawiera:
a) Część I – Instrukcja dla Wykonawców
b) Część II - Projekt umowy
c) Część III - załączniki (formularze)
d) Dokumentacja techniczna (Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót)
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Część I - Instrukcja dla wykonawców
I.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
tel. +48 (61) 29 13 065, fax +48 (61) 29 13 072
Godziny pracy: pn. 08:00 do 16:00, wt. - pt. 07:30 do 15:30

II.

Tryb udzielenia zamówienia.
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), a także na
podstawie Rozporządzeń wykonawczych tj.:
a. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
b. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),
c.

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 roku 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).
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 3946 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
5) W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi częściami
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
6) Wszelkie załączniki do SIWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle
według warunków i postanowień SIWZ. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła
Wykonawcy, powinien umieścić na niej adnotację „NIE DOTYCZY”. Wykonawcy nie mogą
dokonywać merytorycznych zmian w treści załączników do SIWZ.
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7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ przed
upływem terminu składania ofert – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Dokonaną zmianę treści
SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
8) Jeżeli zmiana SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - zgodnie z art. 38
ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.
9) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz
zamieści informację na stronie internetowej – zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.
10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach
określonych w art. 93 ustawy Pzp. o fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli
oferty - podając przyczyny faktyczne i prawne.
11) Udzielanie wyjaśnień:
a. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w art. 38 ust. 1, 1a-1b i 2 ustawy Pzp. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazana została
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.obrzycko.pl/, zakładka: Zamówienia publiczne.
b. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy
Pzp.
c.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami.
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12) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje możliwości określonej w art. 24aa
ustawy Pzp, tj. dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
13) Oferta wspólna (konsorcjum):
a. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia.

W

takim

przypadku

Wykonawcy

ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej
winno być dołączone – podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów – pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika
Wykonawców.
b. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o ile jest wymagane jego wniesienie.

d. W razie wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę Wykonawców.
e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w ust. 1 pkt 8 i 9 Działu IX niniejszej SIWZ musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
14) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7
ustawy Pzp.
15) Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych dostaw usług lub robót
budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach takich jak w zamówieniu podstawowym. Zakres
robót budowlanych będzie obejmował dostawę i montaż elementów sieci oświetlenia ulicznego.
16) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych,
b. Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego,
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c.
III.

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo” są
roboty budowlane związane z budową linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV
oświetleniowej o długości ok. 900 mb wraz z latarniami na terenie działek o nr. Ewid. 83/2, 67
położonych w miejscowości Piotrowo.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.
3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wiedzą
i sztuką budowlaną.
4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr II do SIWZ.

UWAGI KOŃCOWE:
1) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2) Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować.
3) Podstawą wykonania i odbioru robót będą: SIWZ, dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4) Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu dokumentację
powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną.
5) Wykonawca

zobowiązany

jest

do

oznakowania

miejsca

robót

budowlanych

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz do utrzymywania tego oznakowania
w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji robót aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi
uzgodniony z właścicielem/zarządcą terenu i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie
wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
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urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze ,sygnalizatory itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę.
6) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisanych w niniejszym
zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i funkcjonalnych
nie gorszych niż posiadają materiały określone w SIWZ. W takiej sytuacji zamawiający wymaga
złożenia

dokumentów

potwierdzających,

że

zaoferowane

materiały

są

co

najmniej

równoważnikami materiałów wymienionych w SIWZ.
7) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy. Minimalny
termin rękojmi i gwarancji jakości wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego
przez Zamawiającego. Wykonawca może wydłużyć rękojmię i gwarancję maksymalnie do 7 lat
(84 miesiące).
8) Przed przystąpieniem do wyceny robót, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją
projektową.
9) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
10) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
dla

przedmiotu

zamówienia

do

czasu

wygaśnięcia

zobowiązań

Wykonawcy

wobec

Zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
11) Oferta powinna być opracowana na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji i ma
obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne
i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia kierownictwa (nad
robotami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie budowy sieci
elektrycznych i elektroenergetycznych minimum niskiego napięcia.
12) Informacje dodatkowe:
a. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich.
b. Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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c.

Opracowanie, zatwierdzenie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na
czas robót oraz likwidacja po zakończeniu prac - leży po stronie Wykonawcy.

d. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
- gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru robót;
- rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od
dnia ostatecznego odbioru robót (tożsamy z okresem gwarancji).
e. Okres gwarancji stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca
może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady
wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji,
jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert,
wynosi 84 miesiące. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy, niż 84 miesiące, okres
gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym
kryterium oceny ofert maksymalnego 84-miesięcznego okresu gwarancji.
17) Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia na następujących warunkach:
Na podstawie faktury końcowej, płatnej po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze wszystkich
robót objętych zamówieniem;
18) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przedmiotu
zamówienia wynikającego swoim zakresem z PRZEDMIARU ROBÓT i jakikolwiek błąd w jego
obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe
jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres wykonywania Umowy.
19) Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18 obejmuje całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym również:
a. koszt ewentualnych badań, pomiarów itp.;
b. koszt prób i odbiorów technicznych;
c.

koszt wywozu na wysypisko i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki;

d. koszt robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji obiektów
w rejonie terenu budowy - pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót;
e. koszt przerw w prowadzeniu przedmiotowych robót spowodowanych przerwami
technologicznymi, warunkami eksploatacyjnymi oraz warunkami meteorologicznymi;
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f.

koszt doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiednich
terenów po wykonaniu robót;

g. koszty związane z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów BHP
i Planu BIOZ (jeżeli dotyczy);
h. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
20) Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) w umowie z Wykonawcą będzie cena
podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
21) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane
będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego
przeznaczenia.
22) Zapłata za faktury ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, protokołu odbioru oraz dokumentacji powykonawczej
z inwentaryzacją geodezyjną.
23) Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji za wyjątkiem zmiany stawki VAT.
24) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
25) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewni kierownika budowy. Dopuszcza
się możliwość zmiany kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
26) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane
z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. co najmniej czterech
pracowników fizycznych, którzy będą wykonywać roboty budowlane wchodzące
w zakres zamówienia, takie jak: budowa odwodnienia, przebudowa konstrukcji
i nawierzchni drogi. Osoby te nie będą zajmowały stanowisk kierowniczych.
Zamawiający nie wskazuje ile osób ma wykonywać konkretne czynności, ale podaje
łączną minimalną ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą brały
czynny udział w realizacji przedmiotowych robót budowlanych.
27) Osoby wskazane w ust. 26 muszą być zatrudnione na pełny czas realizacji zamówienia w pełnym
wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
13) Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na każdym etapie realizacji zamówienia.
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14) Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego - nie dłuższym
niż 3 dni robocze od dnia przekazania Wykonawcy żądania wyrażonego na piśmie lub drogą
elektroniczną - Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu kopie umów i kopie aneksów do tych
umów zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane
z realizacją, z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub aneksie,
które powinny być czytelne, to imię i nazwisko pracownika, wykonywane czynności oraz termin
obowiązywania umowy.
15) W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopie zaświadczenia z ZUS, dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyznaczonych do realizacji przedmiotowego
zamówienia.
Niezatrudnienie

przy realizacji

przedmiotowych robót

budowlanych wymaganej przez

Zamawiającego liczby pracowników fizycznych lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę
wskazanych powyżej dokumentów (kopii zawartych umów, oświadczeń, a także formularzy
i druków ZUS) w terminach określonych powyżej, będzie stanowić dowód niewypełnienia przez
Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i tym samym podstawę
do naliczania kar umownych przez Zamawiającego na podstawie klauzul zawartych w umowie,
której projekt stanowi Załącznik Nr II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień.
Kod (CPV): 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
Dodatkowe kody (CPV): - 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

V.

Terminy wykonania zamówienia.
1) Termin wykonania robót budowlanych ustala się:
a. rozpoczęcie od dnia podpisania umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Wykonawcy,
b. zakończenie: 30 września 2018 r.
2) Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez
Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.
3) W ciągu 7 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego przedmiotu
zamówienia,

Wykonawca

przedłoży

Zamawiającemu

dokumentację

powykonawczą
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z inwentaryzacją geodezyjną pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i
pozwalającą na jej odbiór końcowy.
4) Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów
niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.
VI.

Warunki udziału w postępowaniu.
1) Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
w sposób szczególny.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
100 000,00 (sto tysięcy złotych)
c.

zdolności technicznej lub zawodowej:
- Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że nie
wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie
sieci elektrycznoenergetycznej niskiego napięcia (tj. zamówienia zrealizowanego
w oparciu o jedną odrębną umowę, nie dopuszcza się sumowania wartości kilku
zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego)
na kwotę co najmniej: 30 000,00 (trzydzieści tysięcy złotych),
- Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
•

co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
kierownika robót budowlanych przy realizacji przedmiotowego
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zamówienia,

posiadającą

uprawnienia

do

kierowania

robotami

budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów) - mającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej
jedną budową lub robotą budowlaną polegającą budowie sieci
oświetlenia ulicznego o wartości min. 30 000,00 zł. (tj. usługi
zrealizowanej w oparciu o jedną odrębną umowę, nie dopuszcza się
sumowania wartości kilku zamówień w celu uzyskania wartości
wymaganej przez Zamawiającego)
•

minimum czterema pracownikami fizycznymi, którzy będą
wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia
przez cały okres jego trwania, zatrudnionych na umowę o pracę.

2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
(w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części)
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
4) W sytuacji określone w ust. 3, Zamawiający ocenia, czy udostępnianie 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 13-23 ustawy Pzp.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

12

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w ust. 3, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 3.
8) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz wykazanie braku
podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa
w Dziale IX niniejszej SIWZ. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich
aktualności i treści.
VII.

Wykluczenie z postępowania.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia zgodnie z przypadkami podanymi w art. 24 ust.
1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b. Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
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skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje

się,

jeżeli

wobec

wykonawcy,

będącego

podmiotem

zbiorowym,

orzeczono

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VIII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą (wypełniony Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ) składają następujące oświadczenia i dokumenty:
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp w zakresie
dotyczącym niepodlegania wykluczeniu z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ
(Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania);
b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp w zakresie
dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ
(Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu);
c.

dowód wniesienia wadium;

d. pełnomocnictwo

do

reprezentowania

Wykonawcy

-

o

ile

ofertę

składa

pełnomocnik;
e. jeżeli Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
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f.

Ze

zobowiązania,

o

którym

mowa

w

ust.

6,

lub

innych

dokumentów

potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą;
g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum),
każdy z tych wykonawców (członków konsorcjum) odrębnie składa oświadczenia na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego
Działu - Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ;
h. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy
składają wraz z ofertą podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika
Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
i.

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
229 z późn. zm.) – Załącznik Nr 6 do SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może
złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Wymagane jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy.
Pełnomocnictwo, jeżeli nie jest oryginalne, musi być poświadczone notarialnie.
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3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego Działu (Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ).
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
niniejszego Działu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
5) Dokumenty

składane

na

wezwanie

Zamawiającego.

Zamawiający

przed

udzieleniem

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego w ust. 1 pkt 2 lit. b Działu VII SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy
Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym
mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi
spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
b. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, zamawiającego, wartości, daty zakończenia realizacji zamówienia
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
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w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór Wykazu
wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ);
- wykazu osób zdolnych do realizacji zamówienia, tj.:
•

kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
(lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów), posiadający doświadczenie w kierowaniu
co najmniej jedną budową lub robotą budowlaną polegającą
budowie oświetlenia ulicznego o wartości min. 30 000,00 zł.
Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku do
oferty Wykonawcy.

•

pracowników fizycznych, którzy będą

wykonywać czynności

bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego
trwania, zatrudnionych na umowę o pracę - minimum 4 osób. (wzór
Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
6) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego Działu
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
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lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
11) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 5 niniejszego Działu SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli te
oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
12) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
5 niniejszego Działu SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13) Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym
etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
IX.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach określonych
w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: 61 29 13 072 lub drogą elektroniczną:
gmina@obrzycko.pl.
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2) W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień lub informacji faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny
podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
4) Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
a. w sprawach procedury przetargowej - p. Beata Szymkowiak, b.szymkowiak@obrzycko.pl
b. w sprawach merytorycznych - p. Wiesław Bobiarski, sekretarz@obrzycko.pl
IX.

Wymagania dotyczące wadium.
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2) Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości:
1 500,00 zł
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniższych formach:
a. pieniądzu

-

przelewem

na

rachunek

bankowy

Zamawiającego:

BS

Wronki

O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na
przelewie: >Wadium w postępowaniu „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO”<;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. O skuteczności wniesienia
wadium w pieniądzu decyduje moment uznania jego kwoty (tj. zaksięgowanie) na rachunku
bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
5) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego),
Wykonawca do oferty załącza potwierdzenie dokonania przelewu środków na konto
Zamawiającego tytułem wniesienia wadium na przedmiotowe zamówienie.
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6) W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń, Wykonawca składa oryginał
dokumentu wadialnego wraz z ofertą lub odrębnie – do Biura Zamówień Publicznych przed upływem terminu składania ofert, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię
dokumentu wadialnego załącza do oferty. Dokument gwarancyjny winien zawierać co najmniej
zobowiązanie Gwaranta, że w terminie ważności gwarancji zobowiązuje się nieodwołalnie i
bezwarunkowo do zapłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
(Beneficjenta), zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności, o których mowa w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Pzp.
7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy,
zostanie odrzucona – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
8) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2 niniejszego Działu.
9) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11) Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca:
a. którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
b. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp - co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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X.

Termin związania ofertą.
1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert
włącznie.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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) 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.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie
zapewniającej czytelność jej treści.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
3) Ofertę składa się w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody
na składanie ofert w postaci elektronicznej. Forma pisemna dotyczy również oświadczeń
i dokumentów

składanych

na

potwierdzenie

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału postępowaniu, a także niepodlegania wykluczeniu.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5) Składanie ofert w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481
z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
6) O ważności złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego nie będzie decydowała data
stempla pocztowego, a wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
7) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8) W przypadku złożenia oferty, 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 ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
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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.
9) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli osoba podpisująca ofertę i oświadczenia stosuje wyłącznie
parafkę, winna dodatkowo użyć pieczęci imiennej. Pieczęć imienna nie jest wymagana, jeśli
złożony podpis jest czytelny, co umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne ustalenie tożsamości
osoby podpisującej ofertę i jej uprawnienie do wykonywania tego rodzaju czynności.
10) Jeżeli

osoba/osoby

podpisująca/podpisujące

ofertę

działa/działają

na

podstawie

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do
podpisywania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11) Wszystkie strony oferty zawierające informacje winny być ponumerowane, zaparafowane lub
podpisane i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy - łącznie z załącznikami. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinny być
parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
12) Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej
kopercie/opakowaniu - w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do momentu otwarcia ofert. Na kopercie należy
umieścić:

„Oferta na: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO.
NIE OTWIERAĆ przed: 20.08.2018 godz. 1000” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz
z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
13) W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, na zewnętrznej kopercie zostanie złożona
pieczęć Zamawiającego wraz z adnotacją dotyczącą daty i godziny jej złożenia.
14) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie - zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.
15) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma informację o tym przed upływem terminu składania ofert.
Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty winno być przygotowane tak, jak oferta i w ten sam
sposób zapakowane, z tym, że na kopertach powinny znaleźć się napisy: „ZMIANA”,
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„WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani też zmienić jej treści po upływie
oznaczonego terminu składania ofert.
16) Ofertę, którą Wykonawca wycofa przed upływem terminu składania ofert – na zasadach
określonych ust. 14 - Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania, chyba, że
na kopercie zewnętrznej nie będzie wskazana nazwa i adres, na jaki ofertę należy zwrócić –
wówczas oferta podlega otwarciu w celu ustalenia tych danych.
17) Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, uniemożliwiając dekompletację
zawartości oferty.
18) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca - nie
później niż w terminie składania ofert – zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone
klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
19) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko (w
sekretariacie) do dnia 20.08.2018 do godz. 1000.
2) Miejsce otwarcia ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
w dniu 20.08.2018 do godz. 1005.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
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5) W czasie otwarcia ofert przekazane zostaną następujące: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, cena, a także oferowany termin wykonania zamówienia, okres gwarancji
itp.
6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c.

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Ceny w ofercie należy przedstawić na Formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Ceny należy podać w polskich złotych w formie cyfrowej (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku).
3) Proponowana cena jest ceną ryczałtową i ma być podana w wysokości ostatecznej, tak aby
Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej
określenia. Cena ryczałtowa nie podlega zmianie, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
4) W cenie należy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia, w szczególności: ceny materiałów, narzędzi i urządzeń, koszty
robocizny, koszty wdrożenia zatwierdzonej organizacji ruchu, koszty wykonania i utrzymania
oznakowania zabezpieczającego, a także inne koszty towarzyszące, np. ubezpieczenie, opłaty
oraz podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług.
5) Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: zabezpieczeniem i oznakowaniem, koszty
wywozu gruzu, odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania
bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz
wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.
6) Zamawiający

poprawia

oczywiste

omyłki

pisarskie,

oczywiste

omyłki

rachunkowe

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
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XIV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:
kryterium obowiązujące: cena - waga: 60%
kryterium przedmiotowe: okres gwarancji i rękojmi - waga: 40%
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może
osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.:
- za najkorzystniejszą cenę - 60 pkt
- za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi - 40 pkt
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za
powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium - cena
cena oferowana minimalna brutto
cena = ------------------------------------------ x 60 pkt cena
badanej kolejno oferty-brutto
Kryterium - termin gwarancji i rękojmi
Kryterium
główne

Kryterium
szczegółowe

Okres gwarancji i
Propozycja
rękojmi
dodatkowych miesięcy
gwarancji i rękojmi
(36 m-cy – 0 pkt.,
48 m-cy – 10 pkt.,
60 m-cy – 20 pkt.,
72 m-ce –30 pkt.,
84 m-ce – 40 pkt.)

Elementy podlegające ocenie/Sposób
oceniania
Dodanie każdych kolejnych 12 miesięcy
gwarancji i rękojmi powyżej minimalnej
wymaganej liczby 36 miesięcy, zgodnie z
zapisem w SIWZ = 0 pkt. Punkty za
dodatkowe
miesiące, zostaną przyznane maksymalnie za
48 dodatkowych miesięcy. Każde kolejne 12
miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości
przyznanych punktów.

Waga
- udział %
w ocenie

40%

3) Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach.
4) Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).
5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
6) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi i gwarancji na minimum 36 miesięcy, jeżeli
Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu rękojmi, Zamawiający
uzna, że rękojmia została udzielona na okres 36 miesięcy.
7) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert.
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8) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych - zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawcy
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
XV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami prowadzenia działalności
gospodarczej Wykonawców, którzy oferty złożyli, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c.

Wykonawcach,

których

oferty

zostały

odrzucone,

powodach

odrzucenia,

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust.
1 pkt 2 niniejszego Działu, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 4 niniejszego Działu,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
4) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana zostanie umowa w sprawie
zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, po wyborze oferty
najkorzystniejszej zawarta zostanie umowa z Wykonawcą, który ją złożył, na realizację
przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
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o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zawiadomienie to przesłane zostanie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (faksem lub drogą elektroniczną) - albo w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli
zawiadomienie to przesłane zostanie w inny sposób.
6) Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 niniejszego Działu,
jeżeli w przedmiotowym postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta albo jeżeli upłynie
termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
7) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Projekt umowy powinien
zawierać: określenie podwykonawcy (nazwa, adres), zakres świadczeń podwykonawcy objęty
umową

podwykonawczą,

wynagrodzenie

za

wykonany zakres

oraz

termin płatności

wynagrodzenia, a także warunki zwrotu zabezpieczenia wniesionego w umowie przez
podwykonawcę. Przedmiot umowy o podwykonawstwo musi być zgodny z przedmiotem
zamówienia określonym w SIWZ, a termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub
usługi oraz nie dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
9) Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia
następuje w trakcie jego realizacji wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie
dotyczące braku podstaw do wykluczenia.
10) Wykonawca, który wygra przetarg przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia:
a. umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej). Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
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wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
b. kserokopii wymaganych uprawnień oraz dokumentów potwierdzających przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby wskazanej na stanowisko
kierownika budowy;
c.

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na warunkach określonych w rozdziale XVIII SIWZ.

11) Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
12) Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami.
13) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych
w załączniku stanowiącym wzór umowy.
14) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy
Pzp w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i w takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
15) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą

spośród

pozostałych

ofert,

bez

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
16) Umowa podlega unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp.
XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej
do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto (70% z tej sumy będzie
przeznaczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 30% z tej sumy będzie
przeznaczone na zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady).
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2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
a. pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego nr 57 8961 1012 0010 0100 0202
0007,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7) W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji draftu zabezpieczenia (wzoru
zabezpieczenia).
8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b. termin obowiązywania gwarancji,
c.

miejsce i termin zwrotu gwarancji.

9) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
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10) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
XVII.

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) Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr II do SIWZ.
2) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6
ustawy Pzp.
3) Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
4) Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy na zasadach określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

XVIII.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7
ustawy Pzp. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych dostaw
usług lub robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym do 20% wartości zamówienia
podstawowego. Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach takich jak w zamówieniu
podstawowym. Zakres robót budowlanych będzie obejmował dostawę i montaż elementów sieci
oświetlenia ulicznego.

XIX.

Informacja dotycząca ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XX.

Informacja dotycząca ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI.

Informacja dotycząca umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XXII.

Informacja dotycząca podwykonawców.
1) Zgodnie z art. 36b ust. 1 i 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
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a. wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców,
b. podania przez wybranego Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
- o ile są już znane - nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od dnia powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Przepisy ust. 3 i 4 niniejszego Działu SIWZ stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
6) Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
7) Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.
8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie
realizacji przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy
- przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemną zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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9) Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera co
najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zadania, okres realizacji, wartość umowy, termin zapłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego Działu. Umowa o podwykonawstwo nie
może zawierać postanowień wskazujących, że zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nastąpi po dokonaniu płatności przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie dopiero po
otrzymaniu, załączonych do faktury VAT dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
10) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Uwaga: termin zapłaty musi być w tym względzie zbieżny z terminem zapłaty ustalonym w
umowie miedzy Wykonawcą a Zamawiającym, tj. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego.
11) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia, o ile projekt tej
umowy nie będzie spełniać wymagań określonych w ust. 10 niniejszego Działu, a także w
sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż termin określony w ust. 11
niniejszego Działu.
12) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 12 niniejszego
Działu, oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
13) Wykonawca,

podwykonawca

lub

dalszy

podwykonawca

przedkłada

Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny
sprzeciw do tej umowy, o ile umowa ta nie spełnia wymagań określonych w ust. 10 niniejszego
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Działu, a także w sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust.
11 niniejszego Działu.
15) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego Działu,
oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.
16) Wykonawca,

podwykonawca

lub

dalszy

podwykonawca

przedkłada

Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, lub
jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany – z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego, a także umów, których przedmiotem jest dostawa materiałów czy
urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których łączna wartość jest
niższa niż 50.000 zł (brutto). W przypadku umów o podwykonawstwo na dostawy i usługi,
których wartość przekracza 50.000 zł (brutto), powyższe wyłączenie nie ma zastosowania. Jeśli
termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 11 niniejszego Działu,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17) Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 8-16 niniejszego Działu.
18) Bezpośrednia

zapłata

wynagrodzenia

przysługującego

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot
zamówienia na roboty budowlane, nastąpi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
Wynagrodzenie podlegające zapłacie bezpośrednio przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Zapłata ta obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18 niniejszego Działu,
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności
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bezpośredniej

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania przedmiotowych uwag – nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
20) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 niniejszego Działu, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a. nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy – jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną

na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c.

dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21) Dokonując bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąci wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
22) Konieczność dokonania maksymalnie trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 niniejszego Działu, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego, będzie stanowić podstawę natychmiastowego odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca i naliczenia kary umownej.
23) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, któremu powierzył wykonywanie czynności związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego – jak za działania własne.
XXIII.

Informacja dotycząca przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym
a Wykonawcą zostanie przeprowadzone w PLN.

XXV.

Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.
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XXVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dział VI ustawy Pzp.
1) Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej - przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198g ustawy Pzp).
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c.

odrzucenia oferty odwołującego;

d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4) Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej (podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu).
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł o zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że 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.
7) 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 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ
na stronie internetowej.
9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 8 niniejszego Działu 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.
10) Jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku - nie prześle Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ, Zamawiający ma prawo przedłużyć termin składania ofert.
12) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
13) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Szczegółowy opis
zasad przystąpienia do postępowania odwoławczego został określony w art. 185 ustawy Pzp.
14) Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie – w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
Zasady dotyczące wnoszenia odpowiedzi na odwołanie, w tym uwzględnienia zarzutów
przedstawionych w odwołaniu oraz sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów postawionych
w odwołaniu, zostały określone w art. 186 ustawy Pzp.
15) Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis
uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania. Zasady dotyczące uiszczania wpisów oraz zwrotu kosztów wpisu (o ile
dotyczy) zostały określone w art. 187 ustawy Pzp.
16) Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej.
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17) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Krajowa Izba Odwoławcza orzeka w wyroku;
w pozostałych przypadkach wydawane jest postanowienie.
18) Informacje dotyczące oddalenia lub uwzględnienia odwołania zostały określone w art. 192
ustawy Pzp.
19) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora
wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
21) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
22) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
23) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi
do sądu. W razie stwierdzenia bezzasadności skargi - Sąd oddala ją wyrokiem, natomiast w
przypadku jej uwzględnienia - zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty
sprawy. W pozostałych sprawach Sąd wydaje postanowienie. Sąd nie może orzekać co do
zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
24) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.
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