ZP.271.1.20.2020

Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu zjazdów oraz dojść
do posesji na OM Kotomierska przy ulicach: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Słoneczna
oraz Pochmurna w miejscowości Koronowo oraz przy ul. Kościelnej w miejscowości
Mąkowarsko

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400,
fax 52 38 26 401
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA PN.

Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych
polegające na wykonaniu zjazdów oraz dojść
do posesji na OM Kotomierska przy ulicach:
Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Słoneczna oraz Pochmurna
w miejscowości Koronowo
oraz przy ul. Kościelnej w miejscowości Mąkowarsko

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego
w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843
ze zmianami, zwana dalej uPzp) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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SPIS TREŚCI :
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII

Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII

Nazwa i adres Zamawiającego;
Tryb udzielenia zamówienia;
Opis przedmiotu zamówienia;
Termin wykonania zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
Wymagania dotyczące wadium;
Termin związania ofertą;
Opis przygotowania oferty;
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Opis sposobu obliczenia ceny oferty;
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty;
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Załączniki:
1) STWiORB,
2) Dokumentacja
3) Informacja dot. przetwarzania danych osobowych,
4) Załączniki w postaci wzoru:
- formularz oferty,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu;
- umowa - wzór;
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ROZDZIAŁ I Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400, fax 52 38 26 401
www.bip.koronowo.pl
Godziny pracy: - poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30;
- wtorek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00;
ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszej siwz zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca
z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrócona).
ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych polegające
na wykonaniu zjazdów oraz dojść do posesji na OM Kotomierska przy ulicach: Nadrzeczna,
Strumykowa, Pogodna, Słoneczna oraz Pochmurna w miejscowości Koronowo oraz przy
ul. Kościelnej w miejscowości Mąkowarsko.
1) Roboty przygotowawcze i ziemne
- rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów oraz dojść do posesji w ilości 158,69 m2,
- wykorytowanie podłoża pod zjazdy oraz dojścia do posesji od istniejącej nawierzchni
utwardzonej do granicy działki z transportem gruntu i utylizacją,
- zagęszczanie i formowanie koryta pod warstwę konstrukcyjną zjazdów i dojść do posesji,
2) Odwodnienie korpusu drogowego
- odwodnienie zjazdów oraz dojść do posesji powinno być ukierunkowane spadkiem
podłużnym w kierunku istniejącej nawierzchni drogowej,
3) Podbudowy
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów oraz
chodników stanowiących dojście do posesji,
- dojścia do posesji wykonać na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm i
warstwie podsypkowej z piasku o grubości 10 cm,
- zjazdy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm, podbudowie z
chudego betonu B10 o grubości 15 cm i warstwie podsypkowej z piasku o grubości 10 cm,
- obrzeża betonowe ułożyć na ławie betonowej B15 z oporem,
4) Nawierzchnie
- dojścia do posesji wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm. Obramowanie wykonać
z obrzeży betonowych 6 x 20 cm,
- zjazdy wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm. Obramowanie wykonać z obrzeży
betonowych 8 x 30 cm,
- zjazdy oraz dojście do posesji należy połączyć do istniejących krawężników najazdowych,
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- zjazdy oraz dojścia do posesji zakończyć opornikiem 12 x 25 na ławie betonowej,
- szerokości zjazdów wynoszą od 2,5 m do 6,0 m ze skosami 1,25 x 1,25 m,
- szerokości dojść do posesji wynoszą od 1,0 m do 1,7 m wykonane w linii prostej
do nawierzchni jezdni,
5) Roboty wykończeniowe
- plantowanie terenu
6) Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz poniesie koszt
wykonania dokumentacji.
7) Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia,
8) Wykonawca dostarczy: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności
bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność wbudowanych materiałów
do powszechnego stosowania.
9) Zakres prac dotyczy zjazdów i dojść do działek ewidencyjnych nr:
Koronowo
ul. Nadrzeczna: 1119/4
ul. Strumykowa: 1432/1, 1407, 1406, 1403, 1402, 1432/8, 1425/1, 1427, 1430, 1431, 1571/1,
1572, 1422
ul. Słoneczna: 1416, 1400, 1399, 1398, 1397, 1591, 1412, 1415
ul. Pogodna: 1587/1
ul. Pochmurna: 1584, 1583, 1579, 1578, 1559, 1564
ul. Szosa Kotomierska: 1425/2, 1571/2, 1126/4, 1572, 1422
Mąkowarsko
ul. Kościelna: 462, 463, 464, 465
W/w zjazdy na działki zostały zaznaczone na załączniku mapowym oraz w wykazie zjazdów
i wykazie dojść do posesji.
Powierzchnia zjazdów do wykonania z kostki betonowej „8” wynosi 598,53 m2.
Powierzchnia dojść do posesji do wykonania z kostki betonowej „6” wynosi 61,40 m2.
2. Powstały urobek z prac ziemnych, niewykorzystany do ponownego wbudowania jest
własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek w/w materiałów
musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi
uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego.
3. Przedmiotowe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z siwz i załącznikami do siwz,
w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów produktów
lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń,
rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych,
użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie
parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do siwz.
6. Kod CPV: 45233200-1, 45233250-6, 45111300-1, 45111200-0, 45232452-5.
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7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Ewentualne zamówienia podobne będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych
objętych zamówieniem podstawowym i będą obejmowały zwiększony zakres robót
określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział III pkt 1) oraz zostaną udzielone
w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem
do negocjacji oraz negocjacjami.
10. Zamawiający nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 uPzp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający żąda
wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Pozostałe
wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do siwz.
12. Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę.
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie
czynności wynikających z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. , poz. 1320,
dalej kp.).
Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z:
- obsługą sprzętu mechanicznego,
- robotami brukarskimi.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób,
które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 kp.
2) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności polegać
będzie na:
a) etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym,
b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca
złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę
do wykonania poszczególnych czynności, określonych w rozdziale III, pkt 12, ppkt 1) siwz.
W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji
danych czynności określonych w rozdziale III, pkt 12, ppkt 1) siwz ww. oświadczenie będzie
podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania
przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia
zastrzega możliwość żądania przedłożenia w terminie 7 dni:
- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
wykonujących czynności wskazane w pkt III.12.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne
osoby,
- druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię,
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nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia),
- zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę
pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).
3) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
13. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.
ROZDZIAŁ IV

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia upływa dnia 10 grudnia 2020 r.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu, określonego w pkt 1, z uwagi na wystąpienie:
1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych, w czasie których nie
można zapewnić wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych – warunków prawidłowego wykonania robót,
2) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych,
3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
4) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
5) robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 uPzp (wydłużenie terminu
o czas niezbędny do realizacji zleconych robót, jeśli ich wykonanie nie jest możliwe
z zachowaniem terminu umownego),
6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
7) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę,
8) okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
3. Ustalony wyżej termin może ulec zmianie, jeżeli wykonawca udowodni, że zmiana wynika
z okoliczności od niego niezależnych oraz, że podjął on stosowne czynności w odpowiednim
czasie i z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do sytuacji, która tego wymagała,
by termin został dotrzymany.
4. W związku z jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne
uzasadniające zmianę terminu umownego.
ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w siwz
i ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1b uPzp, wymaga wykazania spełniania
następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania dwóch
zamówień, polegających na utwardzeniu terenu kostką brukową betonową, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać
ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
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3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę,
który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych
w art. 23 uPzp.
6. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może,
zgodnie z art 22a uPzp, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.
7. Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w Rozdziale V, pkt 6 może
zaistnieć jedynie w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; (w odniesieniu
do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane),
2) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 2 uPzp.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu
o zamówieniu i siwz, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 uPzp.
9. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp, przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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 2020 r poz. 814 ze zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
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;
10. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.
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11. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 24 aa uPzp, zbada czy nie zachodzą
wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz.
12. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1076 ze zm.),
złożyli odrębne oferty podlegają wykluczeniu, chyba ze wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 uPzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu z podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art 24 ust. 5 uPzp, 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. Art. 24 ust. 8 uPzp 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert:
1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do siwz pn. oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.7 1) niniejszej siwz
(jeżeli dotyczy),
3) * pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Informacje zawarte w wyżej wymienionych dokumentach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) niniejszej siwz składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
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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, o którym mowa w ppkt VI.1.1) niniejszej siwz.
4. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23
uPzp):
1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo,
z którego wynikać będzie zakres umocowania należy dołączyć do oferty.
2) każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.2.
siwz.
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.
5) jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać
przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców,
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca
będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. W związku z zastosowaniem procedury zawartej w art. 24 aa uPzp (tzw. procedura
odwrócona) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, 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
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charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Wzory wykazów zostaną przesłane wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp oraz podstawy
wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 7 ppkt 2) niniejszej siwz.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 ppkt 2) niniejszej siwz
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy 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 rozdziale VI pkt 9 niniejszej siwz, 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. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1)
niniejszej siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) Wykonawca
zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów, które są w posiadaniu
Zamawiającego albo które są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
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ROZDZIAŁ VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami;
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja między
Zamawiającym i Wykonawcą może odbywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres
maria.klapczynska@um.koronowo.pl z zastrzeżeniem poniższych punktów.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt VI siwz. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną winny mieć formę skanu dokumentu
podpisanego prze osobę uprawnioną do reprezentacji. Nie dotyczy to wyłącznie wniosków
o wyjaśnienie treści siwz.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
winny być składane na adres: Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
pokój nr 1 oraz oznaczone numerem sprawy, oznaczonym w siwz, tj. ZP.271.1.20.2020.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie
do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 5 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt VII.5 siwz.
8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej
www.bip.koronowo.pl.
10. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną.
11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem odpowiednich terminów.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) ws. formalno-prawnych:
Maria Klapczyńska - tel. 52 38 26 459
2) ws. merytorycznych (dot. przedmiotu zamówienia)
Joanna Wardyn – 52 38 26 452.
ROZDZIAŁ VIII
Nie dotyczy.

Wadium
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ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
ROZDZIAŁ X Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
3) * pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
4) *zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca,
na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). Przedmiotowe zobowiązanie musi
wskazywać:
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.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami
reprezentacji, określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oświadczenie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia j.w.
i pełnomocnictwo składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument
pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej
w następujący sposób: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr
13, przetarg nieograniczony, „Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych” oraz „nie otwierać
przed 14 października 2020 r., godz. 09:30”.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
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wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 9 z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien
dokumenty te złożyć.
3) Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie, oznaczonej jak
w pkt 9 przy czym koperta powinna mieć dopisek „zmiany”.
4) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
11. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępniane, oraz jednocześnie zobowiązany jest wykazać,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.
Przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
12. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 uPzp.
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010
Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 14 października 2020 r.,
do godz. 09:00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 października 2020 r., o godz. 09:30 w siedzibie
Zamawiającego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – pok. 27 (I piętro).
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez komisję przetargową
powołaną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa.
6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
(www.bip.koronowo.pl) 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 XII

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,
13

ZP.271.1.20.2020

Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu zjazdów oraz dojść
do posesji na OM Kotomierska przy ulicach: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Słoneczna
oraz Pochmurna w miejscowości Koronowo oraz przy ul. Kościelnej w miejscowości
Mąkowarsko

2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z siwz i załączników do siwz,
4) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa regulujących przedmiotową problematykę
5) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art. 632 KC.
6) układ podany w formularzu oferty w celu uzyskania od wykonawców ofert w formie
umożliwiającej ich porównanie,
7) udzielenie co najmniej 36 miesięcznego okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi
za wady (okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert –
patrz pkt XIII siwz).
8) zobowiązanie wykonawcy uwzględnienia w oferowanej cenie:
a) wszystkich kosztów związanych z realizacją robót budowlanych, objętych specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie
i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i opłaty w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania
i warunki podane w niniejszej siwz.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego
w umowie.
b) podstawą wyceny robót budowlanych jest załączona dokumentacja, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkie inne informacje
o przedmiocie zamówienia zawarte w SIWZ,
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji czy w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (np. braki informacyjne, rozbieżności między ilością robót
określoną przez Zamawiającego a ilością wynikającą z dokumentacji zarówno na „+” jak
i „-”, należy złożyć pod adresem Zamawiającego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości. Pytania
należy kierować na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy.
c) cena ofertowa musi zawierać w szczególności również:
- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości itp.), wszelkie
prace porządkowe związane z zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. placu budowy,
- koszty ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod
względem przeciwpożarowym,
- koszty utrzymania porządku na terenie wykonywanych robót,
- koszty oznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, wygrodzenie stref
niebezpiecznych),
- koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia, w celu
wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
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(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.)
- koszty zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy oraz sporządzenia dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej
w formacie PDF na płycie CD,
- koszty odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości
ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem;
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp.
po zakończeniu robót,
- koszty wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie
ewentualnie uszkodzonych nawierzchni, doprowadzenie nawierzchni oraz obiektów
sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia robót,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,
- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania
przedmiotu zamówienia,
- wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,
- okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty wszelkich zobowiązań wynikających z siwz i załączników do siwz,
- udzielenie 60 miesięcznej gwarancji jakości
- koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
3. Oferta winna zawierać cenę w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z podatkiem od towarów i usług
VAT /obowiązującym na dzień składania ofert/ oraz obejmować inne podatki oraz daniny
publiczne. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87
ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zgodnie z art.93 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca złoży
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest
poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający we wszystkich rozliczeniach krajowych, w których występuje podatek VAT
i które są udokumentowane fakturą VAT stosuje mechanizm podzielonej płatności.
Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty
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1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) Cena – 60 % - wskaźnik C
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
2) Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady – 40% - wskaźnik G
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Okres odpowiedzialności
z tytułu rękojmi za wady w następujący sposób: w tym kryterium Wykonawca może
otrzymać max. 40 punktów. Wykonawca może wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) za udzielony 36 miesięczny termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b) za udzielony 48 miesięczny termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) za udzielony 60 miesięczny (lub więcej) termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi
za wady Wykonawca otrzyma 40 punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca
w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów.
Udzielenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady krótszego niż 36 miesięcy
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria,
2) o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (Lp).
Ilość punktów = %
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp=C+G
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
4. Inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do Zamawiającego, wykonawca nie może
w tych sprawach występować z własnej inicjatywy.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek)
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom uPzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria oceny ofert.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ust. 1 uPzp.
8. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp na stronie
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internetowej.
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 uPzp zamawiający
unieważni postępowanie.
10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, 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
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Oferta złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert zostanie zwrócona na
zasadach określonych w art. 84 uPzp.
12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
ROZDZIAŁ XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
załącznik do niniejszej siwz, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 uPzp).
3. Jeśli wykonawca, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
nie powtarza przetargu lecz wybiera ofertę najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą
punktów) spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba
że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
ROZDZIAŁ XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 uPzp.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
7. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać:
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) sformułowanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające
oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym
z umowy lub wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą starannością.
f) termin obowiązywania gwarancji,
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych
elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu
polskiemu. Wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
9. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokości.
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Koronowo – Nr konta 36 8144 0005 2001 0000 0521
0009.
ROZDZIAŁ XVI Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy. Zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach jak zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy.
2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych
w art. 144 uPzp ust. 1 uPzp, w tym w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
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2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług
(VAT),
3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy,
jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez
Wykonawcę spełniać będą warunki określone w SIWZ,
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania
przedmiotu umowy,
5) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu
realizacji umowy,
6) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
ROZDZIAŁ XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
uPzp.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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