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Informacje ogólne.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Przesłanki wykluczenia Wykonawców.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja).
Inne dokumenty.
Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń
i dokumentów.
Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wymagania dotyczące wadium.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Termin związania ofertą.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
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1. INFORMACJE OGÓ LNE

1.1. 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: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.: 7.30 – 16.30, pt.: 7.30 – 14.30.
1.2. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
1.3. Zamawiający nie dopuszcza:
1) składania ofert wariantowych,
2) składania ofert częściowych.
1.4. Zamawiający nie przewiduje:
1) udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29, ust. 4
ustawy Pzp,
8) zwołania zebrania Wykonawców.
1.5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
1.6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) klauzula informacyjna została zawarta w załączniku
nr 9 do niniejszej SIWZ.
1.7. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, czyli
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2802D
Zębowice-Paszowice w km 0+000-2+177 [intensywne opady deszczu maj 2017].
Odcinek drogi powiatowej nr 2802D o długości 2177 m przebiega po istniejącym śladzie
drogi. Niweleta drogi powiatowej odwzorowuje stan istniejący na odcinku zabudowanym
pozostaje na tym samym poziomie z uwzględnieniem wyrównania nierówności. Na odcinku
pozawiejskim niweleta drogi zostanie podniesiona o około 10 cm. Niweleta została ustalona
w nawiązaniu do istniejącej terenu i przebiega w spadku podłużnym 0,50 – 5,00%.
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Dla przebudowy przyjęto poniższe zasady: · spadek dwustronny o pochyleniu poprzecznym –
2,0%,
wysokość krawężnika wystającego nad nawierzchnią jezdni – 12 cm, · wysokość krawężnika
wystającego nad nawierzchnią jezdni – zjazd - 2 cm, Konstrukcje drogowe na odcinku od km
0+000 do km 1+715
Warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11 - 4 cm, Warstwa wiążąca - mieszanka AC 16W 5cm Warstwa wzmacniająca – siatka o wytrzymałości 100/100 kN Warstwa
wyrównawcza – mieszanka AC16W - 100kg/m2
Konstrukcja na krawędziach wzmacnianych i poszerzanych dodatkowo przewiduje:
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - 15 cm, Warstwa
odcinająca – stabilizacja cementowo-piaskowa C1,5/2 - 20 cm
Konstrukcje drogowe na odcinku od km 1+715 do km 2+177,00
Warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11 - 4 cm, Warstwa wiążąca - mieszanka AC 16W 5cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - 20 cm,
Warstwa odcinająca – stabilizacja cementowo-piaskowa C1,5/2 - 20 cm
Konstrukcja zjazdów – teren zabudowy
Mieszanka AC 11S - 5 cm, Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, Warstwa
odcinająca – stabilizacja cementowo-piaskowa Rm-2,5 MPa - 15 cm
Jako obramowanie jezdni należy zastosować krawężniki betonowe 15/30 cm
ławę pod krawężnik i ściek wykonać na miejscu w deskowaniu jako jeden element,
Jako obramowanie chodników należy zastosować obrzeża betonowe 8/30 cm wyniesionych:
W drodze zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
z drogi za pomocą wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej za zgodą jej zarządcy.
Wody zbierane będą siecią kanalizacyjną z rur średnicy Ø315 z rur PP SN8 o sztywności
obwodowej 8 kN/m2 Łączna długość rurociągów kanalizacji sanitarnej wynosi L = 482,08m,
Wzdłuż planowanej drogi zaprojektowano wpusty deszczowe, które poprzez zaprojektowane
kanały grawitacyjne, zostaną włączone do istniejących rowów w ciągu przebudowywanej
drogi. Zastosowano kanały o średnicy Ø160 z rur PP SN8 o sztywności obwodowej 8 kN/m2
Kolektor główny i przykanaliki należy układać na podsypce żwirowo – piaskowej gr. 15 cm.
Spływ wód deszczowych będzie odbywał się zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypkę
sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Zaprojektowano
studzienki ściekowe o średnicy wewnętrznej Ø500 z osadnikami o głębokości H = 500mm.
Wpusty z pierścieniem wyrównującym zwieńczone wpustem żeliwnym klasy D-400
o wymiarach 400x600mm. Kratę wpustu z pełnym kołnierzem projektuje się jako
nieklawiszującą grubości H=115 mm Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących
elementów prefabrykowanych · płyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100
wg BN-62/6738-07 · rury betonowe o średnicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/897106.02 · pierścień odciążający żelbetowy Studzienki muszą być wyposażone w wiadro stalowe
ocynkowane do wyłapywania grubszych zanieczyszczeń. Na kanale deszczowym
zaprojektowano 13 studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych
Ø1000mm przelotowe, połączeniowe typu BS z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8)
i nasiąkliwości nie większej niż 5%.
Studnie montować na podłożu z betonu C12/15 grub. 15cm. Elementy prefabrykowane
wszystkich studzienek łączone na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek z zamówionych
prefabrykatów wraz z zabudowanymi przejściami szczelnymi dla rur PP oraz przegubowymi
króćcami studziennymi Lmin=0.5m.
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Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podłoża, ułożyć 2cm warstwę świeżej
zaprawy cementowej Rz = 12Mpa (aby dokładnie wypoziomować prefabrykat i aby styk
z podłożem był na całej powierzchni).
Górna część studzienek zakończona płytą odciążającą, z włazami żeliwnymi klasy D400 wg
PN-EN 124:2000 z wypełnieniem betonowym, samoblokujące się, 2 otworowe bez zamknięć
śrubowych, bez wentylacji. Regulacja włazów do niwelety drogi pierścieniami dystansowymi
polimerowymi (60, 80, 100mm). W studzienkach stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego
(pełny profil), osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co 30cm.
2.2. Standardy Rozwiązań Materiałowych.
1) Materiały do wbudowania powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, oraz posiadać znak B lub CE
potwierdzony świadectwem producenta lub deklaracją właściwości użytkowych
z obowiązującymi przepisami, krajowymi ocenami technicznymi oraz innymi dokumentami
dopuszczającymi wyrób do stosowania w budownictwie.
2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak
towarowy, patent, pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, technologii,
Zamawiający wymaga, aby traktować takie rozwiązania, jako przykładowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, technologii równoważnych
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Projektantem. Równoważność polega na zastosowaniu
materiałów lub rozwiązań o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w opisie
przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
4) Zamawiający nie dopuszcza samowolnej zmiany materiałów na etapie przygotowania
i złożenia oferty.
2.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
2.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących roboty ziemne koparką
w trakcie realizacji zamówienia. W umowie określono: sposób dokumentowania zatrudnienia
tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełniania
tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
2.5. Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
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2) Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, pod
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Jeżeli zmiana lub rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podania firm
podwykonawców.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
5) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 6 grudnia 2019 r.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków
w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych
warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca winien wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi klasy min. L
o wartości min. 500 000,00 zł brutto;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia), tj.: co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
z doświadczeniem jako kierownik budowy przy budowie/przebudowie/remoncie/remoncie
dróg publicznych klasy min. L (wykazać minimum 2 roboty podlegające kierownikowi).
UWAGA dotycząca uprawnień budowlanych wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) osoby, które,
przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące
podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia
budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.2272 z późn. zm.).

5. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do
którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp
oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
5.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – 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 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.
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania.
5.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.

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

6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2. Oświadczenia o których mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć
zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.4. 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 oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ.
6.5. 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 dokumentów
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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.
6.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
b) wykazu osób (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 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.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpis 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.
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, 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, lub innego dokumentu
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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.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Składane wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia winny być aktualne na
dzień ich złożenia.

6.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt 6.7. SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, 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.
7.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW P OLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WY KONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub 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 12–23 ustawy oraz w pkt 5.2. SIWZ.
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7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
7.5. 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.
7.6. 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 7.1. SIWZ.
7.7. 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 pkt 6.2. SIWZ.
7.8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7.
SIWZ.
7.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 żąda 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.
7.10. 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.
8.

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

8.1. 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.
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8.2. 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 5.2. SIWZ, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4. SIWZ.
8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt 6.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia 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.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt 6.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których
mowa w pkt 6.7. SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt
6.7. ppkt 1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku,
w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 4.2. SIWZ.
8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, żąda umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy,
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. INNE DOKUMENTY.

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy.
2) Kosztorys ofertowy.
3) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy takie zobowiązanie ma zastosowanie
w postępowaniu (Załącznik nr 7),
4) Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o osobach zatrudnionych na umowę
o pracę (składane po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia) (Załącznik Nr 8),
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
10. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTY CZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących
formy, ustanowionych poniżej w pkt 10.3. – 10.6. SIWZ.
10.1.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Stanisława Wierzbicka,
Mariusz Żydziak.
10.2. 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
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10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ należy złożyć w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt 10.5. SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci
albo każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
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).
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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres:
przetargi@powiat-jawor.home.pl w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
11.2. 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.
11.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.2. SIWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
11.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 11.2. SIWZ.
11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej www.dsdik.wroc.pl.
11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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11.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
11.8. 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.
11.9. 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.
12.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA O FERTY

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFERTY” oraz niżej wymienione
wypełnione dokumenty:
1) KOSZTORYS OFERTOWY – wg załącznika do SIWZ.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ;
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) 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;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania
innych 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,
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
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.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
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12.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.
12.10. 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.
12.11. Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski,
zostaną one przeliczone według Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego
Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego
dokumentu potwierdzającego datę zakończenia robót budowlanych.
12.12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
12.13. 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, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe odłączenie od oferty i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności
numerowania stron oferty.
12.14. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:
− informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
− informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile
ma wartość gospodarczą,
− Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji
poprzez ochronę fizyczną lub prawną.
Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie
powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
12.15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenia:
Oferta: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802D Zębowice-Paszowice w km 0+000-2+177
[intensywne opady deszczu maj 2017]”.
Nie otwierać przed dniem 09.09.2019 r. godz. 13:00.
12.16. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
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12.17. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 Pzp, niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
12.18. 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”.
13.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar robót, którego
wzór stanowi załącznik do SIWZ i musi uwzględniać wszystkie pozycje przedmiarowe
oraz całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
13.2. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający
sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić wyłącznej podstawy do
wyceny przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projektach
budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych., które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.
13.3. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie
przedmiotu zamówienia.
13.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
13.5. Jeżeli zostanie złożona 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
13.6. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 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.
13.7. Wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny
być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
14.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60 000 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
14.3. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.
14.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 79 1600 1462 0006 2052 0597 3150
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Tytuł przelewu:
WADIUM: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802D Zębowice-Paszowice w km 0+0002+177 [intensywne opady deszczu maj 2017]”
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie
decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
14.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest, aby Wykonawca załączył
do oferty kopię polecenia przelewu.
14.6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty
należy dołączyć oryginalny dokument np.: gwarancji/poręczenia. Oryginał dokumentu
powinien być umieszczony w ofercie w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie,
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być
w sposób trwały zespolony z ofertą.
14.7. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46
ustawy Pzp.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
15.1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wrocławska 26, nr pokoju 2, nie później niż do dnia 09.09.2019 r. do godz. 12:00.
15.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
15.3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 09.09.2019 r. o godz. 13:00 w pokoju
nr 130 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26.
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2. 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 pkt 16.1. SIWZ o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
16.3. 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.
16.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.

17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena - waga 60 %
Gwarancja - waga 40 %
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sposób liczenia LP = C + G,
gdzie LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznanych za kryterium „Gwarancja”
17.2. Przyznawanie ilości punktów ofertom będzie się odbywać wg poniższych zasad:
1) W przypadku kryterium „Cena” maksymalną liczbę punktów [60] otrzyma wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów
zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cn : Cob) x 60
gdzie: C – Ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”; Cn – najniższa
zaoferowana cena brutto; Cob – cena brutto oferty rozpatrywanej.
2) W przypadku kryterium „Gwarancja” przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą
przyznawane w następujący sposób:
termin gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt,
termin gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt,
termin gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia
odbioru robót. Jeżeli wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do
oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie mu policzony termin 60 miesięcy jako
maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany
okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający
przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku
wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji
wymienione w tabeli, to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby
miesięcy, tj. np. za 47 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów, a do umowy zostanie
przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny
ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy
zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
17.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę
punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona
będzie do drugiego miejsca po przecinku – jeśli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna)
będzie mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeśli cyfra będzie równa lub
większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
17.4. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
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18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

18.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
18.2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 18.1. na stronie internetowej.
18.3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których
oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zawarcia i przedłożenia umowy
regulującej zasady ich współpracy,
18.4. Niespełnienie ww. wymagań będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania
umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ujętej w umowie
wartości brutto w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
19.2. 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.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być
wniesione przelewem na konto Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 79 1600
1462 0006 2052 0597 3150.
19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową
gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
19.5. 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.
19.6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostały określone we wzorze umowy.
19.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem
umowy.
20. INFORMACJE
PUBLICZNEGO.

DOTYCZĄCE

UMOWY

W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

20.1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego
zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji.
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20.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż: - 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
faksem lub drogą elektroniczną, albo - 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w inny sposób.
20.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
20.4. Przypadki, w których możliwe są ewentualne zmiany umowy określone zostały we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

21.1. 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.
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
21.3. 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.
21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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.
21.5. Terminy wniesienia odwołania:
21.5.1. 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.
21.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
21.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.5.1. i 21.5.2. SIWZ 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.
21.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
21.8. 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, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
22. ZAŁĄCZNIKI:
1) Formularz oferty,
2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4) Wykaz robót,
5) Wykaz osób,
6) Oświadczenie (grupa kapitałowa),
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego,
8) Oświadczenie dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę,
9) RODO klauzula informacyjna,
10) Wzór umowy,
11) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna,
12) Przedmiar.
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