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ROZDZIAŁ 1.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Mazowiecka 7
Numer telefonu: (23) 673 78 14
Numer faksu:

(23) 672 54 14

e-mail: pzd@pzdciechanow.pl
Adres strony internetowej: pzdciechanow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
NIP: 5661677009
REGON: 130382297

ROZDZIAŁ 2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego .
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
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 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2477),
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 2479),
5) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128).
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ROZDZIAŁ 3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo- Gołymin Ośrodek na odcinku
od km 5+397,00 do km 6+215,00
2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV
 Główny przedmiot - 45000000-7 roboty budowlane


Dodatkowe przedmioty:

44510000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę – roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233320-8 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru w zakresie określonym w kosztorysach ofertowych oraz
przedmiarach robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga zastosowania
materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby
SST opierała się o nieaktualne lub wycofane normy.
4. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze sztuką
budowlaną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących
(kluczowych) części zamówienia - roboty bitumiczne. W pozostałym zakresie Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (za wyjątkiem pracowników
samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności przy realizacji
zamówienia: w zakresie konstruowania i fundamentowania dróg, robót nawierzchniowych.
1) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy;
2) Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
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7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ 4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do dnia 30.09.2019 roku.
ROZDZIAŁ 5.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6.
ROZDZIAŁ 6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Określenie warunków udziału w przedmiotowym oraz środków dowodowych wymaganych od
Wykonawców postępowaniu:
1) warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień o prowadzenia określonej działalności
zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku;
2) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej
500 000,00 złotych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany
będzie przedłożyć dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 złotych;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej dwie roboty budowlane - każda o wartości brutto co najmniej 500 000,00 zł
polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej wraz
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z towarzyszącą infrastrukturą. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego,
zobowiązany będzie przedłożyć wykaz 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.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz
lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli spełni go co najmniej jeden
z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie przewiduje sumowania doświadczenia.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym - co najmniej po jednej osobie
uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z późn. zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadającego
minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć wykaz 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. W przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go
łącznie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający
uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie
będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.
3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
•

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
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego, 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) zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres 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.
8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu –
załącznik nr 2 do SIWZ.
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.
ROZDZIAŁ 7.
PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.
1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawcę, 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;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

(Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637

i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
8

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 z postępowania Zamawiający wykluczy również
Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r,.
poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. a-c, jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 1 ppkt 2 lit. d i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. d,
b) w pkt 1 ppkt 4,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 7 i 9 lub pkt 2 ppkt 2 i 3, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 ppkt 2 i 3 oraz 5-9 lub pkt 3, 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.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 4.
6. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 ppkt 12. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ROZDZIAŁ 8.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, INNE DOKUMENTY
1. Na podst. art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie dotyczące:
1) spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,
2) braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Informacje zawarte w w/w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenia, 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.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert),
przekazuje zamawiającemu ww. oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
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przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w rozdz. 8 pkt 1 ppkt. 1 i 2 niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. 8 pkt 1 ppkt 1 i 2
niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów:
1) potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału postępowaniu.
2) potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
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 (załącznik nr 5 do SIWZ), 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 (załącznik nr 6 do SIWZ).
3) potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
11

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 8 do SIWZ).
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 8 pkt 7 ppkt 3 (potwierdzających brak podstaw
wykluczenia):
1) lit. a i b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
10.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 pkt 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.
11. 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.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia , jeżeli:
1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. 8 SIWZ
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. 8 SIWZ, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty
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przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
13. Inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
2) wypełnione kosztorysy ofertowe,
3) zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ;
4) pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),
5) Wykonawca, o którym mowa w art. 22a, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ,
6) Zamawiający, zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w w rozdziale 8 pkt 8 ppkt 3 lit. a - c,
7) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych
w rozdziale 8 pkt pkt 8 ppkt 3 lit. a - c, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 9.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w jeden z następujących
sposobów:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.),
2) osobiście,
3) za pośrednictwem posłańca,
4) faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
za pośrednictwem faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu.
3. Dokumenty, które Wykonawcy uzupełniają lub wyjaśniają na wezwania Zamawiającego, mające
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
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5.

6.

7.
8.
9.

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Informacja ta
umieszczona zostanie na stronie internetowej, na której umieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający uprawnia:
1) Pana Grzegorza Szprengel – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
2) Panią Emilię Pajewską - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia
publicznego.

ROZDZIAŁ 10.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
28.05.2019 roku, godz. 09:45.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących form:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669 ).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: PKO Bank Polski 75 1020 1592 0000 2302 0255 1521 z dopiskiem
na przelewie: wadium w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1212W Wróblewo - Pajewo- Gołymin Ośrodek.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołącza do oferty
oryginalny dokument wadialny.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert
(a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie
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gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium
w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy dołączyć do oferty w sposób
umożliwiający jego odłączenie i zwrot Wykonawcy lub złożyć w osobnej kopercie przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15. Zamawiający zatrzyma 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 stron ie, nie złoży
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ 11.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. 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 tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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ROZDZIAŁ 12.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Na ofertę składają się:
1) formularz oferty,
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ, w szczególności w rozdziale 8.
2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Każdy Wykonawca może złożyć jedną, jednoznacznie
opisaną ofertę i zaproponować jedną cenę, której nie może zmienić.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Dokumenty składające się na ofertę są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem”.
6. Dokumenty lub 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. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), składane są
w oryginale lub lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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 lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 6, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 6
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru
wymagane jest załączenie do oferty aktualnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia
składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego (np. pełnomocnictwo).
12. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie
propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych
załączników w formie własnej zaproponowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, że dokumenty
będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach
i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
14. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
15. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)
podpisującej ofertę.
16. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub w inny sposób zabezpieczyć przed możliwością
dekompletacji zawartości.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
18. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu,
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w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)
OFERTA
- w przetargu nieograniczonym pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo- Gołymin Ośrodek
– nie otwierać przed 28.05.2019 r. godz. 1000
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
21. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
22. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie ich odtajnieniem.
23. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
24. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
25. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
17

26.
27.
28.
29.

30.

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
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 z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert
w trybie przewidzianym w rozdziale 8 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie
otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 13.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy przesłać/składać do 28.05.2019 r. do godz. 9 45, na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie,
ul. Mazowiecka 7, 06 – 400 Ciechanów, Sekretariat.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.05.2019 r. o godz. 1000 w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06–400 Ciechanów w Sali konferencyjnej (obok sekretariatu).
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
ROZDZIAŁ 14.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena musi być wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - formularz oferty.
2. Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
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4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, określonego zgodnie z § 4 pkt 3 i 4, w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –
5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1, 2 i 3 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę.
10. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
11. Zamówienie w całości finansowane będzie ze środków publicznych.
12. Cena ofertowa musi uwzględniać:
1) ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie z ustawą
o wyrobach budowlanych,
2) koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
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3) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne
koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym
przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu, dostarczenie dokumentów (odpowiednio:
atesty, certyfikaty, deklaracje, recepty, badania) na proponowane materiały przed ich
wbudowaniem celem zatwierdzenia przez inspektora, roboty przygotowawcze, roboty
zabezpieczające, porządkowe, pomiary, geodezyjne obmiary wykonanych robót, utrzymanie
zaplecza budowy, dokumentacja powykonawcza.
13. Cena oferty powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
14. Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie
jakościowym.
15. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów oraz importu usług,
w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysów ofertowych. Wszystkie
błędy ujawnione w SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robót i kosztorysach
ofertowych wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert.
ROZDZIAŁ 15.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium.
3. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, będzie stanowiło podstawową zasadę
oceny ofert, które:
1) oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków w zakresie ustalonego
kryterium,
2) za parametry najkorzystniejsze w kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów
ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru
najkorzystniejszego,
3) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
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Znaczenie
(waga)
kryterium

Maksymalna liczba
punktów, którą można
otrzymać w kryterium

Lp.

Kryterium

1

Najniższa cena

60 %

60,00

2

Okres gwarancji

18,00 %

18,00

3

Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji

16,00 %

16,00

4

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

6,00 %

6,00

Przyjmuje się , że 1 % = 1 pkt
Łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta wynosi 100.

Formuła oceny ofert : suma punktów otrzymanych w każdym z kryteriów, liczona według poniższego wzoru
Wof = Wc + Wg + Wr + Wd
gdzie:
Wof - liczba punktów otrzymanych przez ofertę
Wc - wartość oferty w kryterium „Najniższa cena”
Wg - wartość oferty w kryterium „Okres gwarancji”
Wr - wartość oferty w kryterium "Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji"
Wd - wartość oferty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika
budowy)”
1) KRYTERIUM - NAJNIŻSZA CENA (Wc)
Cn
Wc = -------- x 100 x 60% = suma punktów
Cof
gdzie :
Wc - wartość oferty, w kryterium Najniższa cena
Cn - najniższa oferowana cena brutto, spośród ofert nieodrzuconych
Cof - cena brutto badanej oferty
2) KRYTERIUM - OKRES GWARANCJI (Wg)








Punktowany będzie okres gwarancji, na który Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na
materiały i wykonanie przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące przyjmując,
że 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
MAKSYMALNY okres gwarancji, uwzględniony do punktacji i oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do punktacji i oceny ofert zostanie
przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub niepodanie
(niewpisanie) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1
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pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
Okres gwarancji oceniany będzie w sposób następujący:
Okres gwarancji w miesiącach

Liczba punktów
0,00

36 (minimalny wymagany okres gwarancji)
48

9,00

60 i więcej

18,00

3) KRYTERIUM - ZRÓWNANIE OKRESU RĘKOJMI Z OKRESEM GWARANCJI (Wr)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane, jeżeli Wykonawca zrówna okres rękojmi z okresem
udzielonej gwarancji. Okres na który udzielona zostanie rękojmia jest równoważny z okresem, na
który pozostawiona zostanie kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
Zrównanie okresu gwarancji z okresem rękojmi

Liczba punktów

NIE
lub w sytuacji gdy wykonawca wskaże okres gwarancji 36 miesięcy
•

•

0,00

TAK - 48 m-cy

8,00

TAK - 60 m-cy

16,00

4) KRYTERIUM - DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA(WD)
Punktowane będzie doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kierownika budowy
przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy
wskazane w formularzu oferty.
W przypadku wykazania większej liczby osób punkty przyznane poszczególnym osobom zostaną
zsumowane i podzielone przez liczbę osób zgłoszonych do realizacji zamówienia.
Doświadczenie oceniane będzie w następujący sposób:
Doświadczenie w latach*
Liczba punktów
0,00

3

(warunek udziału w postępowaniu)

4

2,00

5

4,00

6

6,00

*Niepełne lata zaokrąglane będą w dół, np. doświadczenie 5 lat i 11 miesięcy, uznane
zostanie za 5 lat doświadczenia i przyznane zostaną - 4 punkty.
5. Wartości liczbowe w każdym momencie obliczeń będą brane pod uwagę do drugiego miejsca po
przecinku, bez stosowania zaokrągleń. Z uwagi na wzór formuły oceny ofert Zamawiający w druku
„Formularz oferty” nie dopuszcza żadnej wariantowości, w szczególności rozbijania poszczególnych
pozycji w nim zawartych na części składowe.
6. Przy wyborze oferty za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach otrzyma najwyższą
liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
8. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów (zostanie oceniona jako najkorzystniejsza), po zbadaniu czy Wykonawca ten nie podlega
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wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą podlega wykluczeniu lub nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy tego Wykonawcę a ofertę jego uzna za
odrzuconą.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert
niepodlegających odrzuceniu (z wyłączeniem oferty Wykonawcy wykluczonego), zgodnie
z postanowieniami ust. 5 - 11 niniejszego rozdziału.
12. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej jest niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
ROZDZIAŁ 16.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
7. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
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przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 7
ppkt 2, zawierać będzie wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
9. Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 7 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej.
10. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 7, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
11. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp (w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (w tym faks), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w rozdziale 19 pkt 8 , jeżeli:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
13.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
14.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający Zamawiający zbada czy nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
ROZDZIAŁ 17.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które będzie służyć
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 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.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
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1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego o numerze PKO Bank Polski 75 1020 1592 0000 2302 0255 1521.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
ROZDZIAŁ 18.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie jak:
3) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany terminu,
4) konieczność wykonania prac dodatkowych,
5) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
6) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej)
i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane
przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej,
którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny
techniczne,
7) zmiany wynagrodzenia:
a) związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia
(roboty zaniechane) o wartość wynikającą z kosztorysu będącego załącznikiem do umowy,
b) w związku z wykonaniem robót wynikających z wiedzy i sztuki budowlanej, nawet jeśli nie
zostały ujęte w przedmiarach robót,
c) w związku z wykonaniem rozwiązań zamiennych,
8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących
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9)

10)
11)

12)

po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
zmiana (w przypadkach losowych np. długotrwała choroba, śmierć itp.) osób, przy pomocy
których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, a także w SIWZ,
zmiana zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców,
zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki
udziału w postępowaniu w tym zakresie,
zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ 19.
KONSORCJA, PODWYKONAWCY, GRUPY KAPITAŁOWE
1. Konsorcja:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeśli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) W przypadku konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika
konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie
oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
4) W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału dotyczących zdolności
technicznej (doświadczenia) wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży
co najmniej jeden uczestnik oferty wspólnej. W zakresie pozostałych warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży
co najmniej jeden uczestnik oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych
Wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w art. 25 a ustawy Pzp, 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.
6) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden
uczestnik konsorcjum (doświadczenie) lub wszyscy łącznie (pozostałe warunki).
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2. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących
(kluczowych) części zamówienia - roboty bitumiczne. W pozostałym zakresie Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
3) Na żądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp.
4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Zapisy punktów 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Grupy kapitałowe:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Ilekroć w ww. ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
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ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
e) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;
2) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę,
w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;
3) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
5) porozumieniach - rozumie się przez to:
a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między
przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich
związki,
c) chwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;
6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między
przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów
dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży;
7) towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe, usługi, a także roboty budowlane;
8) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje
i narzuty do cen;
9) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie,
cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są
oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu
do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone
warunki konkurencji;
10) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie
skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym
zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się,
że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %;
11) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać
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albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym;
12) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
13) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich związków
organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, o ile
dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ 20.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, , a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w tym faks).
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Terminy wniesienia odwołania - odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
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o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w pkt 6 albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ 21.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak
niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu
przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji
o unieważnieniu postępowania.

ROZDZIAŁ 22.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1.Zmiana SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
2) 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 przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informacja ta zamieszczona zostanie na
stronie internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
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3) Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy wynikające z wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
2.Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
3) 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, 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.
4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 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
wzywa 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.
5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
7) 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.
8) 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.
3. Odrzucenie oferty
1) Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium;
j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość warunków określonych dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z przedstawicielem Wykonawcy.
4) Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu, adresów
e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.
7. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisy ustawy Kodeks cywilny.
ROZDZIAŁ 23.
Informacja udzielana na podst. art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (INFORMACJA RODO)
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia
uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie z siedzibą
w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 7; dane kontaktowe: numer telefonu 23 673 78 14
w godzinach pracy PZD, adres e-mail: pzd@pzdciechanow.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych, Panią Emilią Pajewską, pod adresem mailowym: iod@pzdciechanow.pl, tel. 23 673 78 14
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
3. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji
prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 3/2012 Kierownika Powiatowego Urzędu Dróg w Ciechanowie z dnia 6 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji
kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie;
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) 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 ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 24.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1. Formularz oferty,
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia,
4. Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy,
5. Wykaz 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
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6.

7.
8.
9.

zostały wykonane,
Wykaz 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.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
Dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru, kosztorysy
ofertowe, przedmiary robót.
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