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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
NIP 722-162-75-40, REGON 450670150
strona internetowa: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/
tel. +48 86/277-11-45, fax +48 86/277-10-66
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art.39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu
nieograniczonego wszczęto dnia: 23.05.2018 roku, Nr ogłoszenia w BZP 562885-N-2018 z
dnia 2018-05-23.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. WG WSPÓLNEGO
OBEJMUJE:
45.00.00.00-7
45.23.31.20-6
45.23.32.90-8

SŁOWNIKA

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIE

Roboty budowlane
Roboty w zakresie budowy dróg
Instalowanie znaków drogowych

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Przebudową i rozbudową ulicy
Wińskiej w Ciechanowcu” przewidziane do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną
i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i
rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu na odcinku I o łącznej długości 422,00 m, w tym
m.in.:
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 5cm,
 wykonanie podbudowy (pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm) z
kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm
(10+20cm),
 wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm,
 wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5cm,
 wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa nat. z dod. 35% łamanego gr. 10cm,
 wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm, szerokość
zmienna dostosowana do potrzeb właścicieli posesji,



wykonanie podbudowy pod wjazdami z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
 wykonanie progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych
(z gotowych elementów gumowych),
 ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm oraz 8x30cm,
 ustawienie krawężników betonowych 15x30cm,
 wykonanie zieleńcy poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą.
Urobek pozyskany z robót ziemnych należy odwieźć na odkład w miejsce składowania
wskazane przez Zamawiającego. Grunt ten stanowi własność Zamawiającego.
2.2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej, przedmiarów
robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zamawiający
zmienia nawierzchnię odcinka I określoną w dokumentacji projektowej jako nawierzchnię
bitumiczną na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Ww. zmiana została
uwzględniona w załączonym przedmiarze robót.
2.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego
z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność
takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu
ważności dokumentu.
2.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa
w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z późn. zm./, Zamawiający dopuści za zgodą autora dokumentacji, materiały lub
rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od określonych w dokumentacji.
2.5. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy
traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym
z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami,
to Zamawiający po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru udzieli w tym zakresie niezbędnych
wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych
dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego.
2.6. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania
„Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” powinny być zgodne z warunkami
umowy i SIWZ, dokumentacją techniczną oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej nr 16/2017 z dn. 24.08.2017 r., uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2.7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których
mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w STWiOR, stanowiących załącznik do
SIWZ.
3.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

3.1 Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
1) Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania w języku
polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiającego,
2) Przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy
o przyjęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi wg przepisów prawa budowlanego,
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3) Wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego, osoby przez niego wyznaczonej i Inspektora
Nadzoru wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym,
4) Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania, służbom Zamawiającego
oraz instytucjom kontrolującym, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty
w związku z umową będą realizowane,
5) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na
terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz obowiązującymi przepisami,
6) Usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru z terenu budowy każdej osoby
zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub
niedbała w swojej pracy,
7) Dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury za zrealizowane i odebrane
protokołem odbioru końcowego zadanie,
8) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:
a) Protokół odbioru ostatecznego,
b) Operat kolaudacyjny i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego,
c) Oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych za zrealizowane
roboty związane z wykonaniem zamówienia publicznego, zgodnie z podpisanymi pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą , a przedłożonymi Zamawiającemu umowami,
9) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych do potrzeb zadania
i prawidłowo wykonanego zamówienia,
10) Dokonywania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów
związanych z wytyczeniem elementów drogi w terenie przez uprawnionego geodetę,
11) Wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie o parametrach zgodnych ze STWiOR i dokumentacją wykonawczą oraz
przedstawienia dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów na
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich wbudowywania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, celem zatwierdzenia i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową, w tym
STWiOR,
12) Wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt,
w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych
materiałów,
13) Poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku
potwierdzenia niezgodności z STWiOR lub dokumentacją techniczną,
14) Sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz
z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
15) Uczestniczenia w komisjach związanych z realizacją zadania,
16) Wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem zapisów wydanych decyzji administracyjnych,
warunków technicznych oraz uzgodnień,
17) Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej
sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór
tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane
z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót będą obciążały
Wykonawcę.
18) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w decyzjach administracyjnych
związanych z przedmiotowym zadaniem.
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3.2 Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, następujące czynności: wykonanie nawierzchni i podbudowy – jeżeli sposób
ich wykonywania będzie spełniał przesłanki stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy.
2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1
czynności.
3) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3.1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
3.2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3.3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:
- oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub podwykonawcy,
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 6 ust.1 pkt 5. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1
czynności.
6) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.

GWARANCJA
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty objęte
zamówieniem – od daty odbioru ostatecznego.

5.

PODWYKONAWCY
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia
zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw firm
Podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z art. 36b) ust. 1 i 1a) ustawy.
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3) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
4) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru
umowy.
5) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania
usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez
swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

6.2

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych: do 19 października 2018 r.

6.3

Termin podpisania protokołu odbioru robót: w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych
przez Zamawiającego.

6.4

Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Budowy dokona wpisu
do dziennika budowy o gotowości obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do odbioru.

6.5

Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia
robót, potwierdzoną w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.

6.6

Jeśli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią
opóźnienia w robotach, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu
wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak, niż o czas
trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza
Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji
zamówienia.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona
potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona
potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie Wykonawcy:
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie minimum 2 robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż
250.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informację 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;
Przez określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć roboty budowlane
polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi z zastosowaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, każda o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł
brutto.
b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest dysponowanie minimum:
 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w
specjalności drogowej, posiadającą doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych nad minimum dwoma inwestycjami drogowymi,
każda o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł, sprawowany w ciągu ostatnich 5 lat. Dane
te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku do oferty Wykonawcy, dlatego
wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierowała
dana osoba.
c) Potencjał techniczny
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, a określonych w pkt. 9 na zasadzie
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
7.2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie
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wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
7.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
7.5. 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 potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu lub 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 (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
8.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
8.2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy:
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę,
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. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
9.
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9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej
wraz z ofertą.
Propozycje treści oświadczeń zostały dołączone do niniejszej SIWZ.
Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). Wraz ze złożeniem oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Propozycja treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu 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.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) W
celu
potwierdzenia
spełniania
przez
Wykonawcę
warunków
udziału
w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za 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) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – na wezwanie Zamawiającego;
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b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego,
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).
9.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt
9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):
- lit. a) - 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.
9.10. Dokument, o którym mowa w pkt 9.9., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem tego terminu.
9.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
9.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt 9.10 stosuje się.
9.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.

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

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Propozycja treści zobowiązania została dołączona do niniejszej SIWZ.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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, o których mowa w pkt 10.1.
10.6. 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,
warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2.
10.7. 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 9.7.2) a-d).
10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
zażąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm
podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.
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11.

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

SIĘ

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2., natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.
9.3. składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy
czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku,
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
12.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

12.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz
z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie
przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
12.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego
treścią.
12.4. Osoby upoważnione do kontaktów:
Marzena Kendzierska (sprawy formalne dot. procedury przetargowej)
Andrzej Czołomiej (sprawy merytoryczne)
kontakt: faks nr +48 86/ 277 10 66
e-mail: sekretariat@ciechanowiec.pl, infrastruktura@ciechanowiec.pl .
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13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
13.1. 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
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dn. 31 maja
2018 r.
13.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 13.1.
13.4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
13.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.
13.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na
stronie internetowej.
13.7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
13.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się
sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z
załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności
gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.
Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w
postaci elektronicznej.
14.3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na
formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów
poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią
firmową i imienną wykonawcy.
14.4. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno
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być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym Wykonawcy).
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski.

14.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej
„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez
podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Dokumenty, o których mowa
w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
14.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. należy złożyć w oryginale.
14.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
14.8. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
14.9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia lub po jednej
ofercie na każdą część zamówienia. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę na
każdą część zamówienia zostanie wykluczony z postępowania.
14.10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.11. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
14.12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
14.13. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)

Formularz ofertowy,
Kosztorys ofertowy – Zał. Nr 1 do oferty,
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 do oferty;
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3 do oferty;
Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach
innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał.
Nr 4 do oferty.
6) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie
podpisana przez pełnomocnika.
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i
ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje
on - nie dotyczy.
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
15.1. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin terenu i jego
otoczenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich
innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń
po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie
będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.
15.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
15.3. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie
wypełnionego kosztorysu ofertowego – zał. Nr 1 do oferty.
15.4. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą prowadzone również
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
15.5. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.6. Na realizację zamówienia Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić.
16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie,
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz
napisem: Oferta na: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”.
17.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, 18-230
Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1 – pokój nr 15 (sekretariat), nie później niż do godz. 10:00 dnia
07.06.2018 roku.
17.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt 17.2, Zamawiający
niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.
17.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
17.6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą
przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 10:15 - pokój Nr 17.
17.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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17.8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny
ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą
otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.
17.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)
2)
3)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

17.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu,
o którym mowa w pkt 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19. OFERTY CZĘŚCIOWE
19.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
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22. CENY JEDNOSTKOWE
Ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w czasie realizacji
zadania.
23. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Oferty oceniane będą oddzielnie w stosunku do każdej części zamówienia i będą odbywały się w
dwóch etapach.
I etap – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 23.2.
II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać tylko
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.
23.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) dla każdej z części Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert:
 (C) cena – 60 %
 (G) okres gwarancji i rękojmi – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia.
Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100 – wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2) Przez kryterium okres gwarancji i rękojmi (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres
gwarancji i rękojmi wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, czyli 36
miesięcy.
Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji i rękojmi” będą liczone wg następującego
wzoru:
G = ((Go -36)/24) x 100x40%
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”,
Go– liczba miesięcy gwarancji oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia udzielony ponad 60 miesięcy nie będzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast
za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36-miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca
otrzyma 0 pkt.
Oferty, w których:
- okres gwarancji i rękojmi będzie krótszy niż minimalny okres określony przez zamawiającego
(36 miesięcy), zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
23.3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku – informację należy złożyć w druku oferty.
23.5. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
23.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana
zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.
Uwaga: faks lub e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za
pośrednictwem faksu lub e-maila, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane
za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.
2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana
zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mailem do Zamawiającego w terminie
wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem, doręczony zostanie niezwłocznie w
terminie późniejszym.
23.7. Oferta Wykonawcy dla każdej części zamówienia, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów,
uznana zostanie za najkorzystniejszą.
23.8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
23.9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy
złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
23.10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z
okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu
składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
23.11. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
23.13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
23.14. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert danej części zamówienia, Zamawiający spośród
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tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

24.

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

24.1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
24.2. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie
uprawnień i przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w
swojej ofercie ( dotyczy kierownika budowy/robót).
25. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
25.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do
dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota
pozostawiona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia).
25.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
25.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu
Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
25.4 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
25.5 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
25.6 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
25.7 W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji draftu zabezpieczenia (wzoru
zabezpieczenia).
25.8 W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w
gwarancji kwoty, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy,
2) termin obowiązywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
25.9 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
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krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
25.10 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
25.11 Wypłata, o której mowa w pkt. 25 ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
26.

WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

27. ZMIANA UMOWY
27.1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu określonego w § 2 umowy, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych
okoliczności;
c) napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych,
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
d) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji
robót budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
e) zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
f) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się
wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i
zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar,
wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia,
strajki itp.)
g) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia
terminu o którym mowa w § 2, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
h) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji Zamawiającego;
i) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.
27.2. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 27.1., zmiana niniejszej umowy może nastąpić w
przypadku, gdy zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał
warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
27.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
27.4. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek
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Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z
wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
27.5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
28.1. 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,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g ustawy).
28.2. Odwołanie, w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Załączniki:
Formularze składane wraz z ofertą.
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Formularze składane na wezwanie Zamawiającego.
Kosztorys ofertowy.
Dokumentacja techniczna i STWiOR.
Projekt umowy.
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