Goszczyn, dnia 16 września 2019r.

ZATWIERDZONA
przez Wójta Gminy Goszczyn
mgr Waldemara Kopczyńskiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn – 2 części
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.
zm.).
2. Rozporządzenie 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. z 2016 r.,
poz. 1126 ze zm.).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2477).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 poz. 2479);
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);.
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419
z późn.zm.).
7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze
zm.);
8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, późn. zm.).
2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:
NIP:

GMINA GOSZCZYN
797-190-42-80

REGON:

670223669

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Goszczyn ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn

Strona internetowa:

www.bip.goszczyn.pl

Numer telefonu:

(+ 48 48) 663-22-60

Numer faksu:

(+ 48 48) 663-22-60

Adres mailowy:

inwestycje@goszczyn.com.pl; sekretariat@goszczyn.com.pl

Czas urzędowania:

Poniedziałek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00
od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 -15.30

3. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający – Gmina Goszczyn;
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
Ustawa lub ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.).
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4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy, tj. poniżej 5 548 000
euro.
4.2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy
Pzp.
4.3 Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu: 16.09.2019r. pod
numerem: 597730-N-2019 w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie
Informacji Publicznej została zamieszczona niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn – 2 części tj.:
Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 160405W w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska o długości
535m i szerokości 5,0 m + pobocza 0,75 m.
Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków – o długości 898 m
i szerokości 5,0 m + pobocza 0,75 m.
Szczegóły robót określają przedmiary robót – załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
5.2 Zakres zamówienia
Do zakresu prac przewidzianego dla realizacji, a nie ujętego w dokumentach wymienionych powyżej,
a niezbędnych do realizacji zadania oraz stanowiące element podlegający wycenie przez Wykonawcę
należy:
1) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy,
2) ubezpieczenie budowy, dozorowanie placu budowy, zapewnienie warunków bhp i ppoż,
3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego
postępowania,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oraz uporządkowanie
terenu,
6) sporządzenie, oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kosztorysów
wykonawczych obejmujących cały zakres prac przewidzianych do wykonania, a których wartość
łączna będzie zgodna z kwotą brutto określoną w umowie,
7) uzyskanie we własnym zakresie zezwoleń na czasowe prowadzenie robót w pobliżu urządzeń
wymagających zezwoleń wraz z pokryciem kosztów z tym związanych i zgłoszeniem do odbioru.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm
i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono
inaczej. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka konieczność, celem
dotrzymania terminu wykonania zadania.
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać, co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
5.3 Miejsce realizacji zamówienia
Goszczyn ul. Piekarska oraz droga gminna w Bądkowie, gmina Goszczyn.
5.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający dołącza również przedmiar robót jako dokument
pomocniczy – stanowiących załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentach nie należy
traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie innych równoważnych.
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5.5. Klauzula zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: robót budowlanych, instalacyjnych i małej architektury, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks
pracy.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz co miesiąc przez cały okres
ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących
czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy.
3) Na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10
dni roboczych, Wykonawca przedłoży kopie umów o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków
pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały
okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy
do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu
zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w §4 ust. 1 projektu
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 4 projektu umowy będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz
skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt.1) lit. e)
projektu umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia
umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
5.6 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000 – 7 Roboty budowlane
45111200 – 0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45100000 – 8 Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie do dnia 15.11.2019 r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23ustawy Pzp (obligatoryjne
podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy
wykluczenia), określone w pkt 7.2 SIWZ;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacyjne), określone w pkt 7.3 SIWZ.
7.2. Podstawy wykluczenia z postępowania
7.2.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia
Wykonawcy);
7.2.2 Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, że z postępowania o udzielenie
zamówienia będzie wykluczał Wykonawcę z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy), tj.:
7.2.2.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
7.2.2.2 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
7.2.3 „Self-cleaning” Wykonawcy
7.2.3.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 lub ust.
5 pkt 1 i 4ustawy 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. Powyższe nie ma zastosowania, 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.
7.2.3.2 W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, (tj. w przypadku
Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu
Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole sposób
zapewniania konkurencji.
7.2.3.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 7.2.3.1 SIWZ.
7.2.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.3.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.3.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej jedno zadanie o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu
zamówienia, przez co zamawiający rozumie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną
związaną z przebudową dróg o wartości brutto co najmniej 800.000,00 PLN .
7.3.1.2. Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą/osobami posiadającą/posiadającymi
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności budowlane, która posiada co najmniej 3 - letnie
doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) oraz przynależy do właściwej
izby zawodowej.
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia,
określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2
(z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
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W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
7.3.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
7.3.2.1. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na jedno lub wszystkie
zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych).
7.3.3. 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
niniejszego zamówienia.
7.3.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.3.5. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
POLEGANIE WYKONAWCY NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 7.1.1 i 7.1.2 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 nimi stosunków prawnych.
8.2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, określonych w pkt 7.3.1
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.3.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz pkt. 7.2.2.1
i 7.2.2.2 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp).
8.4.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
którego zdolności lub sytuację powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.3.2
i 7.3.3 SIWZ.
8.
8.1.

9.
9.1.
9.2.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego:
1. każdy z Wykonawców musi wykazać, że:
a) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania oraz
5
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b) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów oraz będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, której
wykonywanie wymaga tych kompetencji lub uprawnień.
2. Wykonawcy wspólnie muszą wykazać, że spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności technicznych lub zawodowych;
b) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
9.3.
Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich kopii.
9.4.
Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialności współpracę przy realizacji
niniejszego zamówienia publicznego.
9.5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.6.
Zamawiający nie określa - na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp - szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego, sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / sp. cywilna) warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1b.
9.7.
Zamawiający nie określa – na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy Pzp - warunków realizacji
zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum/sp. cywilna), w inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców.
10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ oraz
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolnościach innych podmiotów
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi wypełnić po jednym oświadczeniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wraz
z oświadczeniami, o których mowa w pkt 10.1, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli oferta i oświadczenia,
o których mowa w pkt 10.1, tego Wykonawcy zostaną podpisane przez pełnomocnika, a nie osoby,
których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.
Wraz z pełnomocnictwem Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodnie z pkt 16.13SIWZ odpis
z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, które podpisały
pełnomocnictwo, do reprezentacji Wykonawcy, na dzień jego wystawienia, a tym samym
umocowania pełnomocnika.
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp (niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej informacje dot.: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
(2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; (3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
[z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej
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11.2.

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia].
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w stosunku
do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
12.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających:
1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt 12.2. SIWZ) oraz
2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 12.3. SIWZ).
12.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
12.2.1. na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający żąda:
a) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa powyżej,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ);
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 niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami (Załącznik nr 6a do SIWZ).
12.2.2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
12.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
12.2.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 7.3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

12.2.
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12.3.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
12.3.1.
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
12.3.2.
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
12.3.3.
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zwarł
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;
12.3.4.
odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp;
12.3.5.
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;
12.3.6.
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
12.3.7.
W celu oceny, czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w pkt 8
SIWZ, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
oraz pkt. 7.2.2.1 i 7.2.2.2 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp), Zamawiający
wymaga złożenia dotyczących tego podmiotu dokumentów, o których mowa w pkt
12.3.1. – 12.3.6. SIWZ.

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
12.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 12.3.1. SIWZ składa 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 lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp.
12.4.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 12.3.2-4. SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (b) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
12.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.3.1. i 12.3.4. SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa
w pkt 12.3.2. i 12.3.4. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
12.4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których
mowa w pkt 12.3.1-4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
8
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12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.
12.4.9.

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.4.3.SIWZ stosuje się.
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 udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 12.3.1. SIWZ (§ 5 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach), składa
dokument, o którym mowa w pkt 12.3.1. SIWZ (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienie pkt 12.4.3 zdanie pierwsze SIWZ(§ 7 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia o
dokumentach) stosuje się.
Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga
przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są
objęte tym repozytorium.
Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zapisy w pkt12.4.1 – 12.4.8 stosuje się odpowiednio do innego podmiotu, na którego
zasobach lub sytuacji polega Wykonawca.

12.5. Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp
(oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania potwierdzające: (1)
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub (2) brak podstaw do wykluczenia), jeżeli
Zamawiający:
a) posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
b) 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).
12.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 12.2, 12.3 i 12.5 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku,
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów sporządzonych w
innym języku niż polskim.
12.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
12.2, 12.3 i 12.5 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i
3 ustawy Pzp (dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do
wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
12.8.

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 i 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.
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Procedura odwrócona art. 24aa ust 1 ustawy PZP
Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
12.10. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 12.9 SIWZ, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
12.9.

12.11. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów
i pełnomocnictw
12.11.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
12.11.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
13.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje winny być przekazywane przez
Wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub środkami komunikacji
elektronicznej na adres: sekretariat@goszczyn.com.pl, lub faksem na nr +48 48 663-22-60 bądź
przez skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: URZĄD GMINY W GOSZCZYNIE
(/1406042/SkrytkaESP).
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
z dopiskiem:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn – 2 części”
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym faksem lub środkami komunikacji
elektronicznej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ją pisemnie.
Oświadczenia, o których mowa powyżej w SIWZ, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa powyżej w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 13.5
SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz podpisane
przez uprawnione osoby(wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji lub
posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną /uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na
każdej stronie dokumentu zawierającej treść.
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.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składa się zgodnie z wzorem stanowiącym
odpowiedni załącznik nr 3 i 4 do SIWZ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.
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Stosownie do art. 10a ust. 5 ustawy, Zamawiający wymaga, aby oświadczenia, sporządzone w
formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, zostały podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu oraz wysłane przez
e-PUAP na adres URZĄD GMINY W GOSZCZYNIE (/1406042/SkrytkaESP).
13.9. Powyższe zasady dotyczące formy oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw stosuje się do
dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw złożonych, uzupełnionych lub poprawionych przez
Wykonawcę na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
13.11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - p. Marta Senator tel. 0/48 663 22 74,
fax: 0/48/ 663 22 60, e-mail: inwestycje@goszczyn.com.pl, sekretariat@goszczyn.com.pl od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00.
14.
14.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościach:
a) Cz. I – 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
b) Cz. II – 15.000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych)

14.2.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia
01.10.2019 r do godziny 10:00.

Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy),
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 poz. 359).
14.4. Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Piasecznie
Oddział w Goszczynie nr 52 80020004 0400 0114 2004 0009 z dopiskiem: „dotyczy przetargu
przebudowy drogi gminnej nr 160405W w miejscowości Goszczyn”
14.3.

14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.

14.13.

Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym
w pkt. 14.2 SIWZ.
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
W przypadkach, o których mowa w pkt 14.3 lit. b) – e), Wykonawca jest zobowiązany załączyć
oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury
i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywani, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. Powyższe jest
uzasadnione tym, że dokumenty wadialne odpowiednio po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
zakończeniu postępowania albo wygaśnięciu terminów ich ważności podlegają zwrotowi
Wykonawcy.
Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wadium
zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (np. nie wniesie wymaganego wadium w terminie lub
w formie, o której mowa w pkt 14.3 lit. a)-e) SIWZ).
Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14.14 SIWZ.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 14.9 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została
wybrana:
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14.13.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
14.13.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
14.13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
14.14. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14.15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
14.16. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
14.17. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie publiczne powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków
konsorcjum / spółki cywilnej.
15.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą.
15.2. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
16.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty.
16.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
16.4. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny, w formie pisemnej
(pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim.
16.5. Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego została złożona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.6. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania należy złożyć zgodnie ze wzorami
określonymi w SIWZ w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. Stosownie do art. 10a ust.
5, Zamawiający wymaga, aby oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania,
sporządzone w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności, zostały podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu oraz wysłane przez
e-PUAP na adres URZĄD GMINY W GOSZCZYNIE (/1406042/SkrytkaESP).
16.7. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
16.8. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ (bądź w takiej samej formie merytorycznej). Do Formularza oferty należy załączyć
dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ, tj.:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a
c) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ;
d) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ;
e) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
f) pełnomocnictwo, jeżeli oferta zostanie wniesiona przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy);
g) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) –
załącznik nr 5 do SIWZ.
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Zamawiający żąda, aby Wykonawca w formularzu oferty, wskazał części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców.
16.10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu niniejszej dostawy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie
przedmiotu niniejszej dostawy.
16.11. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do
odpowiedniego rejestru lub ewidencji albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. Pozostałe załączniki do
oferty mogą zostać parafowane.
16.12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do
oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich kopii.
16.13. W przypadku podpisania oferty lub załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż
określony w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo też przez inne osoby niż wymienione w
odpowiednim rejestrze lub ewidencji na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do
oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do
podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także
udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. W przypadku, gdy
z przedłożonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji nie wynika uprawnienie do
reprezentacji przez osoby, które podpisały pełnomocnictwo, należy przedłożyć odpis z rejestru lub
ewidencji aktualny na datę podpisania pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienie tych osób do
udzielenia pełnomocnictwa.
16.14. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
16.15. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.
16.16. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
16.17. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
zaadresowanej na:
Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
oznaczonej:
„Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn – 2 części lub
oddzielnie na daną część”
nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 01.10.2019r.
16.9.

Na kopercie należy podać dane Wykonawcy.
16.18 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16.19 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.
16.20 Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według tych samych zasad jak
składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE". Zarówno zmiana, jak wycofanie wymagają
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
16.21 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 napisem:
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA oraz zamieszczone
w odrębnej kopercie oznaczonej także napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA”.
16.22 Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
13
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17.
17.1

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

17.7

18.
18.1
18.2

18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

18.8
18.9
19.

19.1

19.2

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach,
wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji, ich zamieszczenie w odrębnej
kopercie oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed
upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę, opisaną zgodnie z pkt. 16.17 SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Goszczynie, Urząd Gminy Goszczyn ul. Bądkowska 2, pok. 07 (sekretariat), w terminie do dnia
01.10.2019 r. do godz. 10:00.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2019r. o godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego,
w Goszczynie ul. Bądkowska 2 pok. Nr. 8
Zamawiający, na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która
została złożona po terminie.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
Otwierając oferty Zamawiający poda:
• nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
• ceny ofertowe;
• oraz inne elementy: np. składowe kryteriów oceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres
gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
• 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.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 10 do SIWZ.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ,
w szczególności określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez
okres realizacji zamówienia.
Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 – formularzu oferty oraz kosztorysie ofertowym –
załącznik nr 1a.
Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
 KRYTERIUM I – 80% - Cena ofertowa brutto(C);
 KRYTERIUM II – 20% - Gwarancja(G);

Ocena punktowa w kryterium I dokonana zostanie zgodnie z formułą:
CN
C = ----------- x 100 x 80%
COB
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
14
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CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
19.3
Ocena punktowa w kryterium II dokonana zostanie zgodnie z formułą:
GOB
G = ---------- x 100 x 20%
GN
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych ofercie
GOB – okres gwarancji w miesiącach w ofercie badanej
GN – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji
UWAGA – Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36
miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w
przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.
19.4
19.5

Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg wzoru.
O=C+G
gdzie: C = cena,
G = gwarancja,

19.6

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

20.

WZÓR UMOWY
Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

21.
21.1
21.2
21.3
21.4

21.5
21.6
21.7

21.8

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% całkowitej wartości brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może zostać wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zmawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć
Zamawiającemu na później przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego
zamówienia publicznego,
2) w pozostałych dopuszczalnych formach – oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć
Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego
zamówienia publicznego.
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21.9

21.10

Z dokumentu gwarancji / poręczenia powinno wynikać jednoznacznie zagwarantowanie wypłaty
należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze
żądanie Zamawiającego.
Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we
Wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy
okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej
okresowi rękojmi za wady fizyczne.

21.11 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b
ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed
podpisaniem umowy.
21.12 Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty z tytułu roszczeń w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
21.13 Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. ,
21.14 Wymaga się, aby z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynikało jednoznacznie gwarantowanie wypłat
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty
należności. Gwarancja nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub
osób trzecich, dokumentów lub dokonywania czynności (np. żądania pośrednictwa banku
Zamawiającego).
21.15 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający
wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
23.
23.1

23.2

23.3

23.4

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryterium przyjętego w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda złożenia w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze
oferty najkorzystniejszej, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli to zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej,
16
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23.5

b) nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 28.4, jeżeli:
a) złożono tylko jedną ofertę;
b) upłynął termin do wniesienie na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust 2 ustawy
Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.

22. INFORMACJA
O
DOPUSZCZENIU
PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
SKŁADANIA
OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie większej liczby
ofert na daną część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert dla tej części złożonych przez danego Wykonawcę.
23. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
24. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
25. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający przewiduje (z uwzględnieniem zmian dopuszczony wprost w przepisach ustawy Pzp – art.
144 ust. 1 pkt 2) – 6) możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, w następujących okolicznościach:
1) zmian uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotowej umowy będących
następstwem działań osób trzecich,
2) zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,
3) zmian osób funkcyjnych, wymienionych w umowie.
26. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podanych przez
Wykonawcę
1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO” informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie jest Gmina Goszczyn,
ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, za
pomocą adresu sekretarz@goszczyn.com.pl lub telefonicznie pod numerem 48/ 663 22 75;
3) dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym
z przeprowadzeniem i udokumentowaniem czynności Zamawiającego, w ramach prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1886), na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO. Wykonawca podając dane osobowe osób, wskazanych w ofercie, do realizacji
przedmiotu zamówienia, powinien wypełnić w stosunku do tych osób obowiązek informacyjny, o
którym mowa w art. 13 -14 RODO;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być:
a) osoby upoważnione przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, jeżeli, dostęp
do danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest niezbędny do prawidłowej realizacji
powierzonych tym osobom obowiązków,
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b) kontrahenci Zamawiającego, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne
do prawidłowej realizacji obowiązków umownych, w zakresie wynikającym
z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
c) osoby lub podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji postępowania, zgodnie z
przepisami prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ustawy Pzp.
6) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych podanych przez Wykonawcę do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres wymagany w ustawie
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze
zm.); w zakresie dokumentacji określonej w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
8) nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) osoby, których dane zostaną podane przez Wykonawcę, a także Wykonawca, posiadają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Pozostałe prawa osób, których dane
są przetwarzane (art. 16-22 RODO) będą realizowane przez Administratora, o ile nie będą
zachodziły okoliczności formalno - prawne uniemożliwiające wykonanie tych praw przez
Administratora;
10) każda osoba, której dane zostaną podane przez Wykonawcę ma prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;
11) dane podane przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również nie będą podlegały profilowaniu,
12) osoby, których dane zostaną podane przez Wykonawcę, posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
2. Stosownie do art. 8a ust. 5 Ustawy, Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Załącznikami do SIWZ są:
 Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
 Załącznik nr 1a – Kosztorys ofertowy
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania;
 Załącznik nr 4 –Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia;
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
 Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat;
 Załącznik nr 6a – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
 Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej;
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Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
Załącznik nr 9 – Wzór umowy;
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót Goszczyn ul. Piekarska
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót Bądków (Indiany) gm. Goszczyn;
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