IR.IV.271.2.2019.FB

GMINA STRZELECZKI
_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na
odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna. Etap I odcinek
Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj i wybuduj) - Przetarg II.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego”

Zatwierdził:
Wójt Gminy Strzeleczki
/-/ Marek Pietruszka

Strzeleczki, dnia: 29.03.2019 r.
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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA STRZELECZKI
Rynek 4
47-364 Strzeleczki
e-mail: ug@strzeleczki.pl
www.strzeleczki.pl
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek, wtorek, czwartek:
Środa:
Piątek

II.

od 7.30 do 15.30,
od 7.30 do 17.00,
od 7.30 do 14.00.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu:
,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od
granicy gminy) – Moszna - Etap I odcinek Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj i wybuduj)
- Przetarg II.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie I etapu ścieżki rowerowej na
terenie Gminy Strzeleczki na odcinku od drogi gminnej, prowadzącej do Centrum Terapii
Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w miejscowości Moszna do drogi gminnej ul. Leśnej
w miejscowości Zielina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409.
Zamówienie realizowane jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwanym dalej
PFU), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla niniejszego
obiektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na jego realizację
(5 egzemplarzy),
b) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej
załącznikami, w szczególności w Programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej
PFU,
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c) Sporządzenie dokumentacji projektowej (3 egzemplarze).
Zakres opracowania PFU obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr
409 na czterech odcinkach, od granicy z Gminą Krapkowice do ul. Prudnickiej w miejscowości
Moszna łącznie o długości 7815 m.
Wykonawca przystępując do skalkulowania oferty cenowej winien uwzględnić wyłącznie
zakres prac projektowych i robót budowlanych w zakresie odcinka nr 1:
ul. Prudnicka – m. Moszna, Zielina
budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi:
− droga wojewódzka
− długość
− klasa techniczna drogi
− szerokość proj. ciągu pieszo- rowerowego

(nr 409) km 2+493 – 3+459
ok. 966 m
G
min. 3,50 m

Opis stanu istniejącego:
Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie gminy
Strzeleczki, powiat krapkowicki, w województwie opolskim, w południowej części Polski.
Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól
uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a
także w obrębie centrum miejscowości zabudowy usługowo- handlowej i użyteczności
publicznej.
W obrębie inwestycji biegnie znacząca na skalę krajową trasa komunikacyjna - droga
wojewódzka nr DW409.
Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 409 biegnie od drogi prowadzącej do Centrum
Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.(ośrodek terapeutyczny) i kończy się przy drodze gminnej
ul. Leśnej w miejscowości Zielina. Odcinek drogi wojewódzkiej posiada przekrój drogowy, w
którym asfaltowa jezdnia posiada nieregularną szerokość wahającą się w granicach około 5,50
– 6,50 m. Wzdłuż drogi biegną częściowo znikające pobocza z kruszywa oraz rowy
przydrożne. W bezpośrednim otoczeniu drogi występują głównie tereny zadrzewione
i zakrzewione, pola uprawne, tereny niezagospodarowane oraz w centrum miejscowości
zabudowa mieszkaniowa niska. Odwodnienie wszystkich elementów drogi odbywa się
poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowów przydrożnych i na przyległe tereny zielone.
W rejonie planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:
• sieć elektroenergetyczna;
• sieć teletechniczna;
• sieć wodociągowa;
• oświetlenie uliczne.
Prace projektowe
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wersji roboczej projektu (max.3 wersje)
do akceptacji wykonawcy Zamawiającego, Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania
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poinformuje o akceptacji bądź odrzuceniu założeń projektowych.
Roboty budowlane:
Zakres robót budowlanych w ramach będzie obejmował m.in.:
− budowę ciągów pieszo- rowerowych;
− przebudowę skrzyżowań, (ułatwiających przejazd rowerem);
− budowę/przebudowę zjazdów publicznych;
− budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych;
− konserwację/wykonanie rowów przydrożnych;
− przebudowę lub budowę przepustów;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych;
− budowę kanalizacji deszczowej;
− budowę sieci oświetlenia ulicznego;
− przebudowę i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją;
− wykonanie parkingów dla rowerów. Parking dla rowerów należy przewidzieć od strony
miejscowości Moszna, wyposażony w stojaki dla rowerów (planowana liczba miejsc
postojowych - 20);
− przebudowę kolidującej instalacji podziemnej i naziemnej (w szczególności słupy sieci
elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia ulicznego, jako elementy
niedopuszczalne w skrajni ciągu pieszo – rowerowego;
− usunięcie drzew i krzewów z najbliższego otoczenia ciągu.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową
obejmuje m.in:
1) Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca
zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz
inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu);
2) Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego;
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów;
4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;
5) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót
i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania
wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania
materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do
właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli będzie konieczne);
6) Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowień niezbędnych do wykonania
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inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej (Ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) lub decyzji
pozwolenia na budowę / zgłoszenia w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
7) Organizację i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy;
8) Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
montażu licznika zużycia wody oraz koszty zużycia wody i energii w okresie
realizacji robót;
9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku
realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
10) Wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek
w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających;
11) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne
obejmującej w szczególności wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą;
12) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;
13) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
14) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy;
15) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
16) Oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc kolizyjnych;
17) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
przedmiotem przetargu;
18) Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego,
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu;
19) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskanie
niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie obiektu;
20) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób
powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego
i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wymaga się aby
Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub
stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające dojście do
budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą
rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli –
Zamawiającego, Wykonawcy i mieszkańców posesji.
W związku z powyższym, na podstawie organizacji ruchu w zakresie dostosowanym do
własnego planu i organizacji realizacji zadania, Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie
z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Starostę Powiatu oraz Zamawiającego,
organizacją ruchu na czas budowy. Do nieprzewidzianych, a wynikających z wprowadzonego
sposobu przebudowy potrzeb lub związaną z technologią robót Wykonawca wykona,
zatwierdzi i będzie aktualizował organizację ruchu na własny koszt, który należy ująć
w wycenie robót.
5

Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również dodatkowe
elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione
w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków
gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie
rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy
wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiałów i elementów budowli,
muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi określonymi w Wymaganiach
Technicznych.

UWAGA!!!
Ilości robót przedstawione w załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako orientacyjne.
Mają one charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w związku z czym Wykonawca winien je
interpretować na własne ryzyko.
Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowywania projektu budowlanego
i wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oferty i czas zakończenia robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie FunkcjonalnoUżytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Rozwiązania równoważne:
1)

Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia
są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego.

2)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych)
niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub
producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez
materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego.

3)

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powoła się na rozwiązania
równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że
zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne)
wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do
wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub
systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące
parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne
dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście
równoważne.
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4)

Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

5)

Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w Polsce.

6)

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z
rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach, w szczególności w Projekcie
Funkcjonalno-Użytkowym.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
Usługi projektowe:
Kod CPV
Opis
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane:
Kod CPV
Opis
45000000-7
Roboty budowlane
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5
Badanie gruntu
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2
Roboty na placu budowy
45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45232100-3
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych
45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233129-9
Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233140-2
Roboty drogowe
45233161-5
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2
Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221-4
Malowanie nawierzchni
45233290-8
Instalowanie znaków drogowych
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45233292-2
45236000-0
45316000-5
45316110-9

Instalowanie urządzeń ochronnych
Wyrównanie terenu
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Inne zobowiązania wykonawcy:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynnosci w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czyności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy* (Dz.U.z 2016r. poz.1666, z poź.zm.)
* art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.-Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące
roboty budowlane zwane dalej ,,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy,
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.z 2018r.poz.917 z późn. zm.).
3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych
przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
z pracowikami, o których mowa w pkt 2), wraz z opisem czynności wykonywanych
przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające
zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do
rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę. Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego
inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte
przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę.
4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę kopii umów zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w pkt 3) w terminie
wskazanym przez Zamwiającego zgodnie z pkt 3) lub stwierdzenie przez właściwy
inspektorat braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy
o pracę będzie traktowane jako niewypłnienie obowiązku zatrudnienia pracowników,
o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę.
5) Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia
pracowników, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę Zamawiajacy,
oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 11 ust.2 umowy ma
prawo odstąpić z winy Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu.
6) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
możliwe jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu
zgodnie z pkt 3) innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszelkie
powyższe wymagania co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres
realizacji zamówienia, określone przez Wykonawcę w ofercie. Pozostałe wymagania
oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia zawiera wzór
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umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawaiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie w sposób następujący:
Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń,
uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej
dokumentacji przez Zamawiającego – do dnia 28 luty 2020 roku,
Etap II: - wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną
dokumentacją w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa – do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
Do czasu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
szczegółowy harmonogram prac.
INFORMACJE DODATKOWE:

V.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 / 7 Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją kluczowych części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu:
1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykazują że:
1) Są ubezpieczeni od opowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności
zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują:
1) Doświadczenie polegające na wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres dzialalności jest krótszy –
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzonego na
podstawie załącznika nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów, określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacje 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.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
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zakresu wykonywania przez nich czynności oraz poda informacje o podstawie
dysponowania nimi na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni
wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone powyżej.
VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24
UST. 1 ORAZ UST. 5 USTAWY PZP
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który:
1) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) 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 2019 r. poz. 243) 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 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);
3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
muszą oni wykazać, że żaden z nich z osobna nie podlega wykluczeniu
z postępowania.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z przedmiotowego postępowania do oferty należy dołączyć aktualne
najpóźniej na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z przedmiotowego
postępowania – wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie.
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków
i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
2.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej do złożenia następujących dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
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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,
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
− minimum 1 zamówienia o charakterze i złożoności robót budowlanych
polegających na rozbudowie, budowie, lub przebudowie dróg, ulic, parkingów,
ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub bitumicznej
o powierzchni powyżej 1000 m2;
Wykaz robót budowlanych Wykonawca przedstawia zgodnie z treścią załącznika nr 7 do
SIWZ.
3) Kserokopia opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800.000,00 złotych, (słownie:
osiemset tysięcy złotych 00/100).
4) Zamawiający wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby:
a) kierownik budowy (1 osoba):
− posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
drogowej,
− roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót;
− pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na co
najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy i/lub przebudowy ciągów
pieszych i rowerowych, i/lub ścieżki rowerowej, i/lub dróg o nawierzchni
asfaltowej.
− Kierownik/kierownicy robót branża sanitarna i elektryczna staż pracy nie
wymagany.wg. załącznika nr 6 do SIWZ.
5) Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 w. w/w ustawy PZP Wykonawca w terminie
3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert
na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl informacji, o których mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ, 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 przedmiotowym postepowaniu.
Inne regulacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców:
1.
Oferty wspólne:
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ww. ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie.
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków
i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej
i powinno mieć formę pisemną. Ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie
regulującej współpracę wykonawców lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa - lider.
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2.
Wykonawcy zagraniczni:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Działu VII SIWZ, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− 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,
− 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 wyżej, a 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. Pozostałe uregulowania dot. składania ofert przez podmioty
zagraniczne określone są w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w § 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U z 2016 roku poz. 1126).
3.
Powołanie się na zasoby innych podmiotów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale VIII
ust. 2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) 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 i ust. 5.
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3) 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.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo najpierw dokonania oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IX.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w punkcie 1) i 2) odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem
lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt
otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej
otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.
1) Forma pisemna tradycyjna oraz elektroniczna wyłącznie przy użycia środka
komunikacji elektronicznej – elektronicznej platformy usług administracji
publicznej ePUAP pod rygorem nieważności opatrzona certyfikowanym
podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jest wymagana dla niżej
wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na
komunikowanie się faksem lub pocztą elektroniczną:
a) złożenie oferty wraz z załącznikami,
b) zmiana oferty wraz z załącznikami,
c) powiadomienie o wycofaniu oferty wraz z załącznikami.
2) Forma pisemna tradycyjna oraz przy wykorzystaniu platformy ePUAP
obowiązuje także przy składaniu pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń
na wezwanie Zamawiającego, a także przy uzupełnianiu dokumentów
i oświadczeń, jeżeli Zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia określił sposób
korespondencji.
3) Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art.25
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w formie
dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię
takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących
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2.

3.
4.

5.

podwykonawców.
4) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu,
podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne
z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
6) System teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych
i niezmienność danych po ich kompresji do pliku, o którym mowa w ust. 3,
podpisywanego przez wykonawcę.
7) Zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa
dokumenty elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego –
platformy ePUAP, spełniającego wymagania odpowiadające łącznie
wymaganiom określonym:
a) w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
b) w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016r.
poz.1506 i 1948 oraz z 2017 r.poz.1086).
8) Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środka komunikacji
elektronicznej, o którym mowa wyżej może być uzależnione od uprzedniej
akceptacji przez Wykonawcę regulaminu korzystania z platformy ePUAP,
dostępnego
pod
adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego są:
− w sprawach proceduralnych: Fabiola Bielec, tel. 77 407 66 67
− w zakresie przedmiotu zamówienia: Szymon Kaliciński tel. 77 407 66 66
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie zgodnie z art. 38 ustawy PZP.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie
internetowej: www.bip.strzeleczki.pl .
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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6.

X.

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.
Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej 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 ją na stronie internetowej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

XI.

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

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. W pierwszym etapie postępowania oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione
następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do SIWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru
formularza – załącznik nr 4 do SIWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg wzoru
załącznika nr 3 do SIWZ.
4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.
2. Oferta musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą Pzp oraz obejmować cały zakres
przedmiotu zamówienia (bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) oraz oferować tylko
jedną cenę ostateczną.
3. Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną
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odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami niniejszej SIWZ.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta sporządzona
w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać
wszystkie elementy i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej SIWZ.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji. W przypadku dołączenia kserokopii dokumentów,
wymagane jest potwierdzenie przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność
z oryginałem (dwustronnie - jeżeli dotyczy),
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego na
podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winny być zaopatrzone w imię,
nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego wykonawcy
według zapisów w rejestrze albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego
przez wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć
do niej pełnomocnictwo (przedłożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie) zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawców wymienionych w rejestrze.
8. Oferta wraz z załącznikami składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia winna być zaopatrzona w:
a)
imiona, nazwiska i podpisy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia będących osobami fizycznymi lub imienia, nazwiska i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego na mocy odrębnych przepisów wpisowi właściwego rejestru
albo,
b) imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia stosownie do art.23 ust.2 Ustawy będącego
osoba fizyczną lub imię, nazwisko i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania takiego pełnomocnictwa będącego osobą prawną.
9. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dołączyć należy pełnomocnictwo rodzajowe pełnomocnika ustanowionego
przez tych wykonawców na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem Wykonawcy, oznaczonej:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
,,Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od
granicy gminy) – Moszna - Etap I odcinek Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj i wybuduj)
- Przetarg II.

16

XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy Strzeleczki,
Rynek 4, najpóźniej do 15 kwietnia 2019r do godz. 10.00.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina
dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do Sekretariatu. Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcom
niezwłocznie bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, budynek A, I piętro - sala
narad, w dniu 15 kwietnia 2019r. o godz. 10.15
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający przekazuje następujące informacje: nazwy i adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia okresu
gwarancji lub rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. W przypadku, gdy informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419 z późn. zm.)”
i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne
oświadczenie zgodne z treścią Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz
z uzasadnieniem.
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XIV.
1.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Ceną obowiązującą w niniejszym postępowaniu jest cena ryczałtowa. Wykonawca określa
cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej
netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.

3.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.

4.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).

5.
6.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby 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.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów(nazwa,
kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium -------------------------------------------- /Waga/
Cena /C/--------------------------------------------------------/60%/
Gwarancja /G/---------------------------------------------------/40%/
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2. Oferta

wypełniająca

w

najwyższym

stopniu

wymagania,

spośród

ofert

niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
Zastosowany wzór i metoda obliczenia punktowego:
2.1 CENA
Najniższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach x 36
C (wartość punktowa badanej oferty) = ----------------------------------------------------------------------Wartość cenowa brutto w ofercie badanej

2.2 GWARANCJA
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. minimum 36 miesięcy i więcej) okres gwarancji,
licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 40 punktów;
oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 25 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie
mniej punktów, zgodnie z poniższym zestawieniem:
−
−
−

Najkorzystniejszy, wynoszący 36 miesięcy i więcej termin gwarancji przedmiotu zamówienia otrzyma 40 punktów;
Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, wynoszący równo lub mniej niż 35 miesięcy, ale nie
mniej niż 30 miesięcy - otrzyma 25 punktów;
Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, wynoszący równo lub mniej niż 29 miesięcy, ale nie
mniej niż 25 miesięcy otrzyma 0 punktów.
UWAGA: Oferta Wykonawcy, który nie określi terminu udzielonej gwarancji w formularzu
ofertowym, bądź jego określenie poniżej minimalnego okresu, wynoszącego 24 miesiące
i mniej skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans C (cena) + G (gwarancja) = (maksymalna
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za
najkorzystniejszą,

pozostałe

oferty

zostaną

sklasyfikowane

zgodnie

z

ilością

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach. W celu obliczenia punktów wyniki
poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
19

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP w przypadku złożonych ofert, które otrzymały tą samą
ilość punktów w ramach postawionych kryteriów, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę
uzna tą przedstawiającą najniższy koszt lub najniższą cenę
XVI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
3. Zawarcie

umowy

nastąpi

wg

na

podstawie

wzoru

opracowanego

przez

Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP.

XVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 4 % ceny całkowitej
podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług. Zwycięzca przetargu
zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach,
o których mowa w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie to może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze

zobowiązaniem

pieniężnym,

gwarancjach

bankowych,

gwarancjach

ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielonych przez podmioty określone w art. 6b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form o których mowa powyżej.
3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na podany nr konta 77
8883 1028 2003 0000 2293 0001 prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Gogolinie
odział Strzeleczki.
5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30
% wartości zabezpieczenia.

XVIII.

PROJEKT UMOWY
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do
zawarcia umowy, zgodnie z załączonym projektem umowy. W przypadku, gdy w trakcie
postępowania Zamawiający dokona zmian w trybie art. 38 ustawy PZP zmian
w projekcie umowy, wykonawca Zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach
określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian. Złożenie oferty jest
równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy. Wzór umowy, stanowi załącznik
nr 10 do SIWZ.

XIX.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XX.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn.
zm.).
INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

XXI.

Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów
Urzędu Gminy Strzeleczki
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (RODO):

•
•

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew.
106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl

•

Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania zamówienia pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów(od granicy gminy) – Moszna. Etap I odcinek
Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj i wybuduj)- Przetarg II, przez Gminę Strzeleczki.

•

Celem zbierania danych osobowych jest:
− realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,
− jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą;
− jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

•
•
•

Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.

•

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 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,

•
•

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,

Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Dane podajecie Państwo dobrowolnie.
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Załączniki do SIWZ:

1. Program Funkcjonalno - Użytkowy – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
5. Informacja o gr. kapitałowej – załącznik nr 5
6. Wykaz osób – załącznik nr 6
7. Wykaz robót – załącznik nr 7
8. Plan sytuacyjny I i II - załącznik nr 8
9. Uzgodnienia – załącznik nr 9
10. Wzór umowy – załącznik nr 10
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