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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2

Oferta wraz z Formularzami

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA
WRAZ Z OFERTĄ

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
– KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z
OFERTĄ ;

Formularz 3.3.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja)
–SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania )
W
TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ INFORMACJI O KTÓREJ MOWA W art. 86
ust. 5 USTAWY PZP

Formularz 3.4.

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(propozycja) – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.6 IDW;

Formularz 3.5.

Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym potencjale
technicznym
(propozycja)
– KAŻDY WYKONAWCA
SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ

Formularz 3.6. Wykaz sprzętu – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.6 IDW

Tom II:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

Tom III:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWiORB) - DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA -OPIS TECHNICZNY

Tom IV:

PRZEDMIAR ROBÓT
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
telefon: 76 72 90 100, faks 76 72 90 160,
e-mail: przetargi@powiat-jawor.org.pl ;
adres strony internetowej: www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RPE. 272.6.2018
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą
Pzp”.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.

Przedmiotem zamówienia jest:

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego skrzyżowania
czterowlotowego na skrzyżowanie typu RONDO. Łączna długość odcinków drogi
powiatowej i wojewódzkiej wynosi 205 m. Przebudowie poddana będzie istniejąca jezdnia
o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik, ścieżka rowerowa oraz zjazdy.
W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie min:
- Przebudowy drogi klasy G o szerokości pasa ruchu dla DW374 ul. Kuzienniczej min 3,5
m, szerokości chodnika 1,5 – 2,5 m, szerokości ścieżki rowerowej 2,0-2,5 m. Spadek
poprzeczny chodnika 2%, spadek poprzeczny ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2%.
- Przebudowę drogi klasy Z. Szerokość pasa ruchu dla DP 2176D ul. Słowackiego min
3.0m, szerokość chodnika 1,5-2,5 m. Szerokość ścieżki rowerowej 2-2,5 m, spadki
poprzeczne chodnika i ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2%.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Drogowych – Kategoria ruchu KR3.
-

Warstwa ścieralna SMA 0/11 PMB 45/80-65 - 4 cm
Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa – 0,3 kg/m2
Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – 5 cm.
Związanie międzywarstwowe – emulsje asfaltowe – 0,5 kg/m2
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-

Warstwa wiążąca AC22P 35/50- 6 cm
Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa 0,7 kg/m2
Podbudowa zasadnicza – kruszywo 0/31,5 Stabilizowana nawierzchnia - 20 cm
Warstwa mrozoochronna – kruszywo 0/63 Stabilizowana mechanicznie 20 cm
Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – mieszanka związana cementem – 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa ścieralna – betonowa kostka szara + kolor grub. 8 cm

Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa – 3 cm

Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego
łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie – 15 cm

Wzmocnienia podłoża – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego
0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie – 10 cm.
KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

Warstwa ścieralna – betonowa kostka kolor grub. 8cm

Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa 3 cm

Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego
łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie 15 cm

Wzmocnienia podłoża - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego
0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie 15 cm
Konstrukcja poszerzenia jezdni pierścienia ronda
 Warstwa ścieralna - kostka granitowa 15/17 spoinowana zaprawą
cementową (1:2) – 16 cm.
 Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowo - cementowa 1:4 – 5 cm
 Podbudowa zasadnicza – beton cementowy - 18 cm
 Warstwa podbudowy pomocniczej – mieszanka związana cementem
- 18 cm
 Warstwa mrozoochronna – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/63
Stabilizowanego mechanicznie – 20 cm
Konstrukcja ścieżki rowerowej:
 Warstwa ścieralna – AC 8 S 50/70 – 4 cm.
 Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa
(ilość pozostałego asfaltu – 0,7 kg/m2)
 Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5
Stabilizowanego mechanicznie – 15 cm
 Wzmocnienia podłoża – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5
Stabilizowanego mechanicznie – 10 cm
Jako obramowanie jezdni należy zastosować nowe krawężniki granitowe 20/30 cm na
ławie betonowej wyniesionych odpowiednio:
 na odcinkach normalnych - + 10 cm
 na odcinkach obniżonych (wjazdy, przejścia dla pieszych) – światło + 2 cm
 na odcinkach wtopionych (przejazdy dla rowerów – światło 0 cm, ławę betonową
pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15,
Styki krawężników wypełnić zaprawą mrozoodporną zachowując normowe przerwy
dylatacyjne, w miejscach włączenia projektowanych krawężników do stanu istniejącego
należy zastosować odcinki przejściowe o długości 5m na których nastąpi przejście
pomiędzy wysokością istniejącą a projektowaną, ławę pod krawężnik wykonać na miejscu
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w deskowaniu jako jeden element. Do ułożenia projektowanych płytek wskaźnikowych
stosować gotowe prefabrykaty płytek o wymiarach 30x30x8 cm w kolorze żółtym, z górną
powierzchnią fakturowaną (odpowiednio wypustki i rygle antypoślizgowe).
Inwestycje obejmuje również:
 Budowę 8 studni kanalizacji deszczowej  1000mm, ułożenie kanału PP  200 na
podsypce żwirowo-piaskowej 15 cm (124 m).
 Budowę żeliwnych wpustów ulicznych D400 o wymiarach 400x600 mm,
ustawianych na studzienkach ściekowych z betonowych kręgów 500, (16 sztuk)
wraz z osadnikiem o głębokości 0,7 m.
 Przebudowę sieci wodociągowej z rur PE, PEHD (95 m) 90 o łącznej długości
95 m.
 Zamontowanie i oznakowanie zasuw (dn 80 - 3szt), hydrantów p.poż zgodnie
z obowiązującą normą.
 Wykonanie
przebudowy instalacyjnej linii kablowej 20kV K-328 na trzech
odcinkach – zgodnie z PT.
Ponadto w trakcie zadania należy wykonać nową kanalizację telekomunikacyjną z rur
HDPE 110 110/5 lub karbowane (17 m). Ciągi kanalizacji przechodzące pod drogami
i wjazdami, wykonać z rur grubościennych HDPE 110/6,3 wraz ze studniami z elementów
prefabrykowanych. Projekt przewiduje równoczesne przełożenie kabli rozdzielczych
w celu usunięcia kolizji z nowym układem drogowym – kable miedziane typu X2TKMXpw.
Po zakończeniu zadania wprowadzić docelową organizacje ruchu. W trakcie prowadzenia
prac zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu oraz zabezpieczyć istniejącą
infrastrukturę przed uszkodzeniem.
W trakcie prowadzonych prac wyregulować studnie, zawory wodne i gazowe, kanały
i włazy studni telekomunikacyjnych i kanałowych.
Po zakończeniu realizacji zadania – wprowadzić docelową organizację ruchu – poziomą
i pionową. Teren uporządkować, rozplantować, obsiać mieszanka traw.
W rejonie planowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zachować w stanie
nienaruszonym lub wznowić po zakończeniu robót przy udziale uprawnionego geodety.
Wykonawca winien ująć w kosztach opracowanie, zatwierdzenie projektu tymczasowej
organizacji ruchu.
Po zakończeniu inwestycji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi geodezyjną
inwentaryzację powykonawcza wraz z bilansem powierzchni utwardzonych z kolaudatem
powykonawczym.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45 23 32 20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 00 00 00-7 – Roboty budowlane
45 10 00 00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
34953300-5 - Chodniki
45 23 31 40-2 – Roboty drogowe
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ”
lub „Specyfikacją”.
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Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia
i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności :
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz. 2164 ze zm.);
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290
ze zm.);
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380
ze zm.)
5.2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego .

5.3.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - IV SIWZ.

5.4.

PODWYKONAWSTWO :

6.

a)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

osobistego

wykonania

przez

b)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d)

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie
II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 30 października 2018 r .

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw
warunki udziału dotyczące :
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie .
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej :
a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 1,0 mln PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :
- warunek określony w ppkt 2a) musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie ,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
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1) budowy, przebudowy, remontu dróg lub skrzyżowań przy drogach
wojewódzkich lub krajowych – co najmniej 2 zadania związane z
przebudową/budową/remontem dróg lub skrzyżowań przy drogach
klasy G lub klasy wyższej.
2) realizacji zadań dotyczących budowy/przebudowy/chodników/placów/ulic
brukowanych kostką cementową lub granitową o powierzchni nie
mniejszej niż 1000 m2 (minimum 2 roboty po 1000 m2 /każda)
b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi , uprawnieniami ,
i doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną
im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które
musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające
następujące wymagania:
1) kierownik robót drogowych – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień ,
- praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na zadaniach
obejmujących budowę, przebudowę lub remont dróg co najmniej klasy G
lub wyższej klasy - wykazanie minimum 2 zrealizowanych zadań
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy
liczyć do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca na czas realizacji poszczególnych robót branżowych zapewni
kierownictwo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Stosowne dokumenty
kierowników robót należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie realizacji prac.
Wykonawca musi dysponować przez okres realizacji zamówienia
następującym potencjałem technicznym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować następującym potencjałem technicznym :
- koparko – ładowarka – min, szt. 1 lub koparka – min 1 szt. + ładowarka min 1 szt.,
- samochody dostawcze – samowyładowcze o ładowności nie mniejszej niż 20 ton
min 2 szt.
- wibrator płytowy – 1 szt.
- układarka mas bitumicznych o szerokości stołu min 3,0 m. - min. 1 szt. - przez okres
układania nawierzchni
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :
- warunek określony w ppkt 3a) musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie ,
- warunek określony w ppkt 3b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

7.3.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
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zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.4

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności operatorów sprzętu mechanicznego tj. operatora koparki
oraz brukarz – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

7.5

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę w
trakcie realizacji zadania przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach
przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których
realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r.
– Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.) :
1. Operator koparko - ładowarki – min 1 osoba
- korytowanie, układanie podbudowy – przez cały okres w trakcie którego prace
będą wykonywane.
2. Brukarz – min 1 osoba
- układanie nawierzchni z kostki - przez cały okres w trakcie którego prace będą
wykonywane.

7.6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować
zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca
obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem
tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę
w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej.
7.7. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z
realizacją zatrudnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie
przedstawienie w terminie informacji, o których mowa w pkt powyżej – w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia.
8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania .

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.1. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę :
1)

o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830
i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
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2)

o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

8.3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2.2.
IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym 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.

8.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

9.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie :
a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu ;
b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .

9.2.

Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie pisemnej wraz z ofertą na formularzach 3.1 i 3.2 zamieszczonych w
Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ .

9.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie na formularzu 3.3 zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej
SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I
niniejszej SIWZ (Formularz 3.3.).

9.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.

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
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dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz 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.
9.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.7.

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:

1)

a) dokumentów potwierdzających , że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego ;
b) 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, 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;
c) wykazu 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;
d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami o treści zgodnej z
załączonym wzorem, stanowiącym załącznik „Wykaz sprzętu”. Wykonawca opisuje
każdy sprzęt w taki sposób, aby można było go zidentyfikować na podstawie cech
szczególnych (tj. np. nr rejestracyjny, nr seryjny itp.) .W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć
zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW (propozycja zobowiązania
- formularz 3.4 )
2)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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b)
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie
do
udziału
w
postępowaniu,
lub
innego
dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
9.8.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt 9.7.1)b) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2) :
1) lit. a) – c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

9.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9.1) lit. a. IDW, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert . Dokument , o którym mowa w pkt 9.9.1) lit. b IDW ,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
tego terminu .
9.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się.
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9.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
9.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.
10.2. 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 (propozycja zobowiązania formularz 3.4 ) .
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt
8.2. IDW.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane , do realizacji których te zdolności
są wymagane.
10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
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jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. IDW.
10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.
11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1. 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.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2.2. IDW
, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o
których mowa w pkt 9.7., przy czym :
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 7.2 IDW.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
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12.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 113), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016
r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych
poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.
Zamawiający nie dopuszcza innego kontaktu z Wykonawcami poza
określonymi w niniejszej SIWZ.
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3. W postępowaniu oświadczenia , o których mowa w pkt 9.1 składa się w formie
pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej
jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
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.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej
podpisane
odpowiednio
własnoręcznym
podpisem
albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).
12.8. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.5. - 12.7. IDW, uważa się
oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
12.9.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
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12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
13.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26 , 59-400 Jawor
lub
faxem: na nr 76 -72 -90-160 lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem kwalifikowanym.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (adres
wskazany w pkt. 1 IDW) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie 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.
13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem
ofert.
14.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
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14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” ( formularz 2.1 ).
14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)

Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;

3)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz.
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem
oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych
wraz z ofertą;

4)

Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie
niż pieniądz.

14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie.
14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I
SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy
14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny
14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być podpisane przez
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty.
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14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym
egzemplarzu . Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane następująco:
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Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Jaworski
– Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

OFERTA

Nazwa zadania

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA
WOJEWÓDZKA 374) Z ULICĄ SŁOWACKIEGO
(DROGA POWIATOWA 2176D)

Postępowanie nr

RPE.272. 2 .2018

Dodatkowe informacje

Nie otwierać przed 13.02.2018 r. godz. 1400
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14.14. Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

15.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz
powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków
umownych w pełnym zakresie. Podana cena brutto w ofercie musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także rabaty i upusty zastosowane
przez wykonawcę.
15.2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich słownie i liczbowo.
15.3. Wynagrodzenie ryczałtowe obowiązujące strony w niniejszym postępowaniu, to forma
wynagrodzenia polegająca na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu zamówienia W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod
uwagę cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości,
przedstawiona w formularzu ofertowym. Cena oferty określa maksymalne
wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
15.4. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
leży po stronie Wykonawcy.
15.5. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, m. in. koszty przygotowania oferty.
15.6. Podstawą obliczenia ceny na roboty budowlane powinien być opracowany przez
Wykonawcę kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena
ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna i
uwzględnia cały zakres robót określony w w/w dokumentach. Przedmiar robót
opracowany i przekazany przez Zamawiającego wraz ze SIWZ stanowi jedynie
podstawę
informacyjną.
Zamawiający
wymaga
złożenia
kosztorysu
ofertowego wraz z ofertą.

15.7. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnią uzyskanie
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parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
15.8. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł
(słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 79 1600 1462 0006 2052 0597 3150
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi
identyfikację wpłaty

b)

poręczeniach bankowych;

c)

poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d)

gwarancjach bankowych;

e)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

f)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia
wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć
taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z
tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści
gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie
gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

16.4.

Wadium wnoszone w pozostałych formach, powinno być wniesione w
oryginale w KASIE STAROSTWA POWIATOWEGO W JAWORZE
do dnia
składania ofert tj. do dnia 13.02.2018 r. do godz. 13:00, a kopię dokumentu
podpisaną przez osobę upoważnioną za zgodność z oryginałem dołączoną do
oferty.
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16.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na
wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed
terminem składania ofert, tj. do dnia 13.02 .2018 r. do godz. 13:00.

16.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.
16.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:
1)

2)

17.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

b)

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 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.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty powinny być złożone w:
siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul.. Wrocławska 26, - Biuro Obsługi
Klienta – parter w terminie do 13.02.2018r., do godziny 13:00.
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w :
siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul.. Wrocławska 26, - sala nr
130 – w terminie do 13.02.2018 r., do godziny 14:00.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
17.4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
17.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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18.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. 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 terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
18.3. 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.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
19.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert :
Waga
kryterium
(%)

Liczba
punktów

Cena (C)

60

60

Okres gwarancji (G)

40

40

Nazwa kryterium

19.1.1.

Kryterium „Cena” (C) - waga 60 % :

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C=

gdzie:

C

min

x 100 pkt
Co
– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

C
C

min

– cena brutto oferty najtańszej

C

o

– cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
19.1.2.

Kryterium „ Okres gwarancji” (G) – waga 40 %

Ocena dokonana zostanie na podstawie okres gwarancji podanego w latach –
zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.b Formularza Oferty.
Najkrótszy
możliwy
okres
gwarancji
dopuszczony
G min = 3 lata od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.

przez

Zamawiającego:

Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego:
G max = 5 lat od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w latach tj. 3 lub 4 lub 5 lat.
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Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat to do oceny takiej oferty
zostanie przyjęty okres 5 lat i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z Wykonawcą.
Oferty, w których:
- nie zostanie zaoferowany okres gwarancji (nie zostanie podany okres w pkt 3.b) lub
- będzie on krótszy niż 3 lata
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższa tabelą
Okres gwarancji w latach

Ilość punktów

3

0 pkt

4

20 pkt

5

40 pkt

19.2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki
udziału w postepowaniu , a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma
największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = C + G
gdzie: Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C –

liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G–

liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Długość okresu gwarancji”

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 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,

4)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której
mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 IDW, na stronie
internetowej.
20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
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umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 21.
21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny
brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)
21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych
w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną
i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego .
21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub
ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Tomie II.
21.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postepowaniu
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
22.3. Odwołanie powinno 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.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej , podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka ,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu .
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. 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.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW
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.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

o

wyborze

oferty

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
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 pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdział 2
Formularz Oferty
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Tom II:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
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Tom III:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWiORB)
-

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
OPIS TECHNICZNY
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Tom IV:
PRZEDMIAR ROBÓT
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