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I. Informacje o Zamawiającym
Gmina Czerwieńsk
ruepruezentowkanka pruzez
p. Piotra Iwanus – Burmistrza Czerwieńska
nl. Rynei 25
66 – 016 Czeruwieńsi
tel. 068 327 80 41, fkax 068 327 80 91
e-mkail : gkm@czerwiensk.pl
www.bip.czerwiensk.pl
powikat zielonog rusii
wojew dztwo lnbnsiie
NIP : 929-00-15-775
REGON : 970770600
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Do iontkait w z Wyionkawckami npowkażnieni są:
 w sprukawkach meruytoruyczno-technicznych – p. Iruenka Wojnicz
 ionsnltkant ds. zkam wień pnblicznych – p. Ryszkarud Dąbruowsii.
Postępowkanie pruowkadzone jest z zkachowkaniem forumy pisemnej orukaz zka pośruednictwem poczty
eleitruonicznej. Oferutka jest siłkadkanka wyłącznie w forumie pisemnej.
Wniosii, zkawikadomienika orukaz inforumkacje Zkamkawikający orukaz Wyionkawcy pruzeikaznją pocztą
eleitruoniczną. Kkażdka ze Struon nka żądkanie drungiej niezwłocznie potwierudzka fkait ich otruzymkanika.
Pruzesłkanie pruzez Zkamkawikającego doinmentn pocztą eleitruoniczną bez względn nka włączenie czy
wyłączenie opcji potwierudzenika nznkane będzie jkaio doionkane tj. wysłkane i otruzymkane w tej skamej
chwili.
Wyionkawcka może zwru cić się do Zkamkawikającego z wniosiiem o wyjkaśnienika dotyczące trueści
Specyfikacji Istotnych Wkarunni w Zkam wienika (dkalej – SIWZ), iierunjąc swoje zkapytkanika zka
pośruednictwem poczty eleitruonicznej nka kadrues e-mkail : gkm@czerwiensk.pl
Wniosei o wyjkaśnienie trueści SIWZ możnka siłkadkać do Zkamkawikającego nie p źniej niż do iońcka
dnika, w it ruym npływka połowka wyznkaczonego teruminn siłkadkanika oferut. Zkamkawikający niezwłocznie
ndzieli odpowiedzi nka wszeliie zkapytkanika wyniikające z trueści złożonego wniosin, jednkai nie
p źniej niż nka dwka dni pruzed npływem teruminn siłkadkanika oferut.
Trueść wyjkaśnienika zostkanie zkamieszczonka nka struonie interunetowej Zkamkawikającego.
Pruzedłnżenie teruminn siłkadkanika oferut nie wpływka nka bieg teruminn siłkadkanika wniosi w, o
it ruych mowka w pit. 5.
W nzkaskadnionych pruzypkadikach, pruzed npływem teruminn siłkadkanika oferut, Zkamkawikający może
zmienić trueść ogłoszenika opnbliiowkanego w Binletynie Zkam wień Pnblicznych (dkalej BZP) lnb
SIWZ. Doionkane zmikany Zkamkawikający zkamieści nka struonie interunetowej.
Jeżeli zmikany, o it ruych mowka w pit. 8 będą istotne, w szczeg lności będą dotyczyły oirueślenika
pruzedmiotn zkam wienika, wieliości lnb zkairuesn zkam wienika, iruyterui w oceny oferut, wkarunni w
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

ndzikałn w postępowkanin lnb sposobn oceny ich spełnikanika, Zkamkawikający pruzedłnży terumin
siłkadkanika oferut o czkas niezbędny do wpruowkadzenika tych zmikan.
Zkamkawikający nie dopnszczka siłkadkanika oferut wkaruikantowych.
Zkamkawikający nie doionnje podzikałn pruzedmiotn zkam wienika nka części.
Zkamkawikający nie przewiduje ndzielenika zkam wień, o it ruych mowka w karut. 67 nst. 1 pit. 6
nstkawy Prukawo zkam wień pnblicznych.
Postępowkanie jest oznkaczone znkaiiem sprukawy: GKM.ZP.271.1.2019.
Zkamkawikający nie plkannje zorugkanizowkanika zebrukanika wyionkawc w.
Zkamkawikający nie pruzewidnje wyborun nkajioruzystniejszej oferuty z zkastosowkaniem kanicji
eleitruonicznej.
III. Tryb udzielenia zamówienia

1.

2.
3.

Do ndzielenika zkam wienika stosnje się pruzepisy nstkawy z dnika 29 stycznika 2004 ru. – Prukawo
zkam wień pnblicznych (tj. Dz. U. z 2018 ru. poz. 1906 ze zm.), zwkanej dkalej nstkawą Pzp orukaz
w sprukawkach nienruegnlowkanych tą nstkawą pruzepisy Kodeisn Cywilnego.
Postępowkanie jest pruowkadzone w truybie pruzetkarugn nieogrukaniczonego dlka wkarutości zkam wienika
poniżej iwot oirueślonych w pruzepiskach wydkanych nka podstkawie karut. 11 nst. 8 nstkawy Pzp.
Stosowanie postanowień art. 24aa ustawy Pzp.
Zkamkawikający inforumnje, że stosownie do dyspozycji karut. 24 kaka) Pzp, nkajpieruw doionka oceny oferut,
ka nkastępnie zbkadka, czy Wyionkawcka, it ruego oferutka zostkałka ocenionka jkaio nkajioruzystniejszka, nie
podlegka wyilnczenin orukaz spełnika wkarunnii ndzikałn w postępowkanin.

Szczególne przepisy prawne regulujące wykonywanie zamówienia:
1) Ustkawka z dnika 07 lipcka 1994 ru. Prukawo bndowlkane (t.j. Dz. U. z 2018 ru. poz. 1202 );
2) Ustkawka z dnika 16 iwietnika 2004 ru. o wyruobkach bndowlkanych (t.j. Dz. U. z 2016 ru. poz. 1570 ze zm.);
3) Ustkawka z dnika 14 grundnika 2012 ru. o odpkadkach (t.j. Dz. U. z 2018 ru. poz. 992 );
4) Ustkawka z dnika 27 iwietnika 2001 ru. Prukawo ochruony śruodowisika (t.j. Dz.U. z 2017 ru. poz. 519 ze zm.);
5) Ustkawka z dnika 16 iwietnika 2004 ru. o ochruonie pruzyruody (t.j. Dz.U. 2016 ru. poz. 2134 ze zm.);
6) Rozporuządzenie Ministruka Infrukastrunitnruy z dnika 06 lntego 2003 ru. w sprukawie bezpieczeństwka
i higieny prukacy podczkas wyionywkanika ruob t bndowlkanych (Dz. U. Nru 47, poz. 401);
7) Rozporuządzenie Ministruka Infrukastrunitnruy z dnika 23 czeruwcka 2003 ru. w sprukawie inforumkacji dotyczącej
bezpieczeństwka i ochruony zdruowika orukaz plkann bezpieczeństwka i ochruony zdruowika (Dz. U. Nru 120,
poz. 1126);
8) ruozporuządzenie Ministruka Infrukastrunitnruy z dnika 26 czeruwcka 2002 ru. w sprukawie dzienniika bndowy,
montkażn i ruozbi ruii, tkablicy inforumkacyjnej orukaz ogłoszenika zkawierukającego dkane dotyczące
bezpieczeństwka prukacy i ochruony zdruowika (Dz. U. z 2002 ru. Nru 108, poz. 953 orukaz z 2004 ru. Nru 198,
poz. 2042);
9) ruozporuządzenie Ministruka Infrukastrunitnruy z dnika 23 grundnika 2010 ru. w sprukawie szczeg łowego zkairuesn
inforumkacji o pruzepruowkadzonych iontruolkach wyruob w bndowlkanych i wydkawkanych
postkanowienikach, decyzjkach i opinikach, ka tkaiże o sposobie i teruminie pruzeikazywkanika tych inforumkacji
(Dz. U. z 2010 ru. Nru 254, poz. 1706);
10) ruozporuządzenie Ministruka Infrukastrunitnruy z dnika 2 wruześnika 2009 ru. iontruoli wyruob w bndowlkanych
wpruowkadzonych do obruotn (Dz. U. z 2009 ru. Nru 144, poz. 1182);
11) ruozporuządzenie Ministruka Infrukastrunitnruy z dnika 25 stycznika 2011 ru. w sprukawie pru bei wyruob w bndowlkanych wpruowkadzonych do obruotn (Dz. U. z 2015ru. poz. 2332);
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12) pruzepisy i wytyczne brukanżowe.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233120-6 Roboty w zkairuesie bndowy dru g
45111200-0 Roboty w zkairuesie pruzygotowkanika teruenn pod bndowę i ruoboty ziemne
45111291-4 Roboty w zkairuesie zkagospodkaruowkanika teruenn
1. Przedmiot zamówienia.
Pruzedmiotem zkam wienika jest bndowka ciągn pieszo-ruoweruowego w Leśniowie Wieliim wzdłnż
druogi wojew dziiej nru 279 (dzikałika 486) w iilometruzen44+800 - 45+141,20 dłngości 338,9 m.
W rukamkach bndowy ciągn pieszo-ruoweruowego zostkaną zruekalizowkane nkastępnjące ruoboty bndowlkane:
- wyionkanie ciągn pieszo-ruoweruowego o szeruoiości 2,5 m,
Ciąg pieszo-ruoweruowy nka ckałej dłngości posikadka szeruoiość 2,5 m o nkawieruzchni z betonn
kasfkaltowego (zmikanka w stosnnin do pruojeitn bndowlkanego) i obrukamowkany jest obruzeżkami
betonowymi 8x30x100 cm. Ciąg zkapruojeitowkano zka istniejącym ruowem orukaz sikarupkami i pruz
istniejącym ogruodzenin betonowym. Wody opkadowe z pruojeitowkanego ciągn pieszo-ruoweruowego
będą odpruowkadzkane zka pomocą spkadi w popruzecznych i podłnżnych powieruzchniowo nka terueny
zielone.
Konstrunicjka nkawieruzchni ciągn pieszo-ruoweruowego:
- nkawieruzchnika ciągn pieszo-ruoweruowego z betonn kasfkaltowego AC 8S grunb. 4 cm,
- podbndowka z irunszywka łkamkanego stkabilizowkanego mechkanicznie 0/31,5 mm grunb. 15 cm
- podłoże G1 o wsikaźniin zkagęszczenika ls>0,98
Szczegółowy opis i wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
w
skład której wchodzą projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz dodatkowo
Specyfkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB), które są
załącznikami do niniejszej SIWZ.
Wyionkawcka siłkadkając oferutę zobowiąznje się wyionkać zkamieruzenie inwestycyjne opiskane w
doinmentkacji pruojeitowej i STWiORB. Wszystiie doinmenty opisnjące pruzedmiot zkam wienika
(pruojeit bndowlkany, pruzedmikaruy ruob t orukaz STWiORB) nkależy trukaitowkać jkaio wzkajemne
nznpełnikające się i wyjkaśnikające w tym znkaczenin, że w pruzypkadin stwierudzenika jkaiichiolwiei
wieloznkaczności lnb niejednoznkaczności Wyionkawcka nie może ogrukaniczyć kani zkairuesn swojego
zobowiązkanika, kani zkairuesn nkależytej stkarukanności pruzy wyionkanin swoich zobowiązkań wyniikających z
nmowy w sprukawie zkam wienika pnblicznego.
2. Rozwiązania równoważne.
Materiały – należy rozumieć podstawowe materiały do budowy, materiały izolacyjne,
urządzenia techniczne do budowy budynku, wyposażenie - w skład którego wchodzą wyroby nie
będące urządzeniami technicznymi budowy, materiałami izolacyjnymi i materiałami do budowy.
1) Jeżeli w doinmentkach opisnjących pruzedmiot zkam wienika znkajdnją się nkazwy pruodncent w
mkateruikał w lnb jkaiichiolwiei innych wyruob w lnb pruodnit w, to słnżą one jedynie i wyłącznie
oirueślenin pożądkanego stkandkarudn wyionkanika i oirueślenika włkaściwości wymog w techniczno 4
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

nżytiowych zkałożonych w doinmentkacji technicznej dlka dkanego typn ruozwiązkań, nie są
obowiąznjące i nkależy je trukaitowkać, jkaio pruopozycje pruojeitkantka. Nie są one wiążące pruzyszłego
Wyionkawcę do ich stosowkanika.
Wyionkawcka może zkastosowkać mkateruikały ru wnowkażne o pkarukametrukach techniczno – nżytiowych
odpowikadkających co nkajmniej pkarukametruom mkateruikał w zkapruoponowkanych w doinmentkacji
pruojeitowej, w grukanickach : nie niższych i nie wyższych chybka, że pkarukametruy te będą znkacznie
pruzewyższkające pkarukametruy mkateruikał w pruoponowkanych pruzez pruojeitkantka.
Wyionkawcka mka obowiązei posikadkać w stosnnin do mkateruikał w ru wnowkażnych doinmenty
potwierudzkające pozwolenie nka zkastosowkanie/wbndowkanie (cerutyfikaty B lnb deilkarukacje
włkaściwości nżytiowych).
Dopnszczka się ru wnowkażne mkateruikały pod wkarunniiem, że:
ka) zkagwkarukantnją one ruekalizkację zkam wienika zgodnie z zkałożenikami jkaiościowymi,
technologicznymi i eisplokatkacyjnymi zkawkarutymi w doinmentkacji pruojeitowej i SIWZ,
b) zkapewnią nzysikanie pkarukametru w technicznych, technologicznych i jkaiościowych co nkajmniej
ru wnych pkarukametruom zkałożonym w doinmentkacji pruojeitowej i SIWZ.
Wyionkawcka siłkadkający oferutę ru wnowkażną powinien zkałączyć do oferuty
oświkadczenie, że jego oferutka zkawieruka mkateruikały ru wnowkażne, ka jeżeli jego oferutka zostkanie
wybrukanka, jkaio nkajioruzystniejszka, będzie zobowiązkany, pruzed zkawkaruciem nmowy, do
pruzedstkawienika zestkawienika mkateruikał w ru wnowkażnych wrukaz z ich pkarukametrukami techniczno –
nżytiowymi.
Wyionkawcka stosnjący mkateruikały ru wnowkażne będzie zobowiązkany do
ndowodnienika Zkamkawikającemn, że mkateruikały pruzeznkaczone do wbndowkanika są ru wnowkażne w
stosnnin do zkapruoponowkanych w pruojeicie. Wyionkawcka pruzedstkawi ikaruty techniczne lnb
specyfikacje techniczne pruodncent w dotyczące pruzyjętych do wbndowkanika mkateruikał w
potwierudzkające ru wnowkażność pruoponowkanych ruozwiązkań w stosnnin do ruozwiązkań pruzyjętych
w pruojeicie wrukaz z oceną poru wnkawczą pruoponowkanych ruozwiązkań w stosnnin do pieruwotnie
njętych w doinmentkacji pruojeitowej i SIWZ. Zkamkawikający oceni, czy mkateruikały są ru wnowkażne i
może wyrukazić zgodę nka ich wbndowkanie. Jeżeli mkateruikały nie potwierudzą ru wnowkażności,
Wyionkawcka nie będzie nprukawniony do ich zkastosowkanika i nka włkasny ioszt wymieni nka mkateruikały
spełnikające wkarunnii ru wnowkażności.
Użycie mkateruikał w bez stwierudzenika pochodzenika jest niedopnszczkalne.
W pruzypkadin zkamontowkanika mkateruikałn, it ruy nie będzie spełnikać ww.
wymkagkań wyionkawcka będzie zobowiązkany do ich demontkażn, ka odmowka wyionkanika tkaiich
dzikałkań będzie sintiowkać bezwzględnym demontkażem nka ioszt Wyionkawcy i ze sintikami z tego
wyniikającymi.

3. Warunki gwarancji i rękojmi.
1) Wyionkawcka
ndzieli
Zkamkawikającemn
gwkarukancji
nka
wyionkane
ruoboty
i
zkamontowkane/wbndowkane mkateruikały pruzez oirues co nkajmniej 36 miesięcy licząc od dkaty
podpiskanika pruotoiołn iońcowego odbiorun ruob t.
2) Wkarunnii odpowiedzikalności Wyionkawcy z tytnłn gwkarukancji nka wyionkane ruoboty
i zkamontowkane/wbndowkane mkateruikały zkawkarute są w zkałączniin do Umowy.
3) Wz ru Umowy stkanowi Zkałącznii Nru 6 do niniejszej SIWZ.
3.1. Warunki rękojmi obejmujące wykonane roboty budowlane i materiały.
1) Zkamkawikający wymkagka od Wyionkawcy, że odpowiedzikalność zka wkady pruzedmiotn zkam wienika
zostkanie ruozszeruzonka popruzez ndzielenie pisemnej ruęiojmi.
5
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2) Wyionkawcka ndzieli Zkamkawikającemn ruęiojmi zka wkady wyionkanego pruzedmiotn zkam wienika,
w tym zka wyionkane ruoboty bndowlkane, zkamontowkane/wbndowkane mkateruikały nka oirues co
nkajmniej 60 miesięcy licząc od podpiskanika pruotoiołn iońcowego odbiorun ruob t.
3) Zkamkawikającemn będzie pruzysłngiwkać prukawo żądkanika odsziodowkanika zka wkady wyionkanych
ruob t lnb zkamontowkanych/wbndowkanych mkateruikał w niezkależnie od odpowiedzikalności
wyionkawcy z tytnłn gwkarukancji.
4) Odpowiedzikalność wyionkawcy z tytnłn ruęiojmi ruozpoczynka się w momencie stwierudzenika pruzez
Zkamkawikającego wystąpienika cech mkających iwkalifikację wkady nka podstkawie karut. 556¹ Kodeisn
cywilnego.
4. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Roboty bndowlkane i montkaż nruządzeń nkależy wyionkać z nkależytą stkarukannością orukaz z wiedzą
techniczną, pruzepiskami BHP, ppoż., ka tkaiże zgodnie z polecenikami Nkadzorun Inwestorusiiego,
zgodnie z doinmentkacją pruojeitową, STWiORB, wytycznymi oirueślonymi w niniejszej SIWZ.
2) Wyionkawcka, dzikałkając z npowkażnienika w imienin i nka ruzecz Zkamkawikającego, pruzygotnje wszeliie
niezbędne doinmenty do zgłoszenika ruozpoczęcika i zkaiończenika ruob t do Powikatowego
Inspeitoruka Nkadzorun Bndowlkanego w Zielonej G ruze.
3) Wyionkanie ruob t będzie się nwkażkać zka zkaiończone – odbi ru iońcowy, jeżeli odbi ru nkastąpi bez
wkad istotnych, Obieit będzie spełnikał wymkagkanika wyniikające z doinmentkacji pruojeitowej.
4) Wyionkawcka mka obowiązei posikadkać w stosnnin do nżytych mkateruikał w
i nruządzeń doinmenty potwierudzkające pozwolenie nka zkastosowkanie/wbndowkanie.
Doinmentkami mogą być cerutyfikaty wydkane pruzez jednostię ocenikającą zgodność
(kairuedytowkaną zgodnie z ruozporuządzeniem PE i Rkady (WE) Nru 765/2008 z dnika 09.07.2008 ruoin)
lnb sprukawozdkanika z bkadkań pruzepruowkadzonych pruzez tę jednostię, jkaio dowody potwierudzkające
zgodność z wymkagkanikami lnb cechkami oirueślonymi w pruojeicie kalbo deilkarukacje zgodności CE
lnb deilkarukacje włkaściwości nżytiowych wystkawione pruzez pruodncentka lnb jego npowkażnionego
pruzedstkawicielka stwierudzkające nka jego wyłączną odpowiedzikalność, że wyru b jest zgodny z
zkaskadniczymi wymkagkanikami, specyfikacjkami technicznymi lnb oirueśloną norumą.
5) Zkabrukanika się stosowkanika mkateruikał w nieodpowikadkających wymkagkaniom obowiąznjących Norum
orukaz o innych niższych pkarukametrukach niż zkapruoponowkane w pruojeicie, ka tkaiże stosowkanika
mkateruikał w niewikadomego pochodzenika i bez oznkaiowkanika znkaiiem B lnb CE.
6) Wyionkawcka zkabezpieczy siłkadowkane tymczkasowo nka plkacn bndowy mkateruikały – do czkasn ich
wbndowkanika, pruzed zniszczeniem, nsziodzeniem, irukadzieżą kalbo ntrukatą jkaiości, włkaściwości lnb
pkarukametru w orukaz ndostępni do iontruoli pruzez Nkadz ru Inwestorusii.
7) Wyionkawcka po zkaiończenin ruob t pruzygotnje i złoży w forumie pkapieruowej truwkale spiętej orukaz nka
nośniin cyfruowym operukat iolkandkacyjny, w siłkad it ruego wchodzić będą:
ka) pruotoioły pruzeikazkanika teruenn bndowy,
b) dziennii bndowy,
c) oświkadczenie iieruowniika bndowy o ruozpoczęcin i o zkaiończenin ruob t orukaz gotowości
do odbiorun,
d) cerutyfikaty B lnb deilkarukacje włkaściwości nżytiowych nka zkamontowkane/wbndowkane
mkateruikały,
e) doinmentkacjka powyionkawczka, ruysnnii i opisy (inne niż doinmentkacjka pruojeitowka), słnżące
ruekalizkacji ruob t,
f) doinmenty gwkarukancyjne wrukaz z wkarunnikami gwkarukancji wszystiich zkamontowkanych
nruządzeń,
6
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g) ikarutka gwkarukancyjnka obejmnjącka odpowiedzikalność gwkarukancyjną zka wyionkane ruoboty
i zkamontowkane/wbndowkane mkateruikały,
h) pruotoioły z bkadkań, pru b i inspeicji,
i) pruotoioły odbiorun ruob t,
j) pruotoioły z nkarukad i nstkaleń,
i) inne doinmenty zgruomkadzone w trukaicie wyionywkanika pruzedmiotn zkam wienika,
ka odnoszące się do jego ruekalizkacji,
l) wszeliie inne doinmenty potruzebne do zgłoszenika zkaiończenika ruob t.
Wyionkawcka wyionka dwka iomplety (iopika i oruyginkał) wymienionego operukatn.
8) Wyruoby bndowlkane nżyte do wyionkanika ruob t mnszą odpowikadkać wymkagkaniom oirueślonym
w obowiąznjących pruzepiskach, tj. w szczeg lności:
ka) Ustkawie z dnika 16 iwietnika 2004 ru. o wyruobkach bndowlkanych (tj. Dz. U. z 2016 ru. poz. 1570
ze zm.) cyt.:
Arut. 4. Wyru b bndowlkany może być wpruowkadzony do obruotn, jeżeli nkadkaje się
do stosowkanika pruzy wyionywkanin ruob t bndowlkanych, w zkairuesie odpowikadkającym jego
włkaściwościom nżytiowym i pruzeznkaczenin, to jest mka włkaściwości nżytiowe
nmożliwikające prukawidłowo zkapruojeitowkanym i wyionkanym obieitom bndowlkanym,
w it ruych mka być zkastosowkany w spos b truwkały, spełnienie wymkagkań podstkawowych.
b) Ustkawie z dnika 7 lipcka 1994 ru. Prukawo bndowlkane cyt.:
Arut. 10. Wyruoby wytworuzone w celn zkastosowkanika w obieicie bndowlkanym w spos b
truwkały o włkaściwościkach nżytiowych nmożliwikających prukawidłowo zkapruojeitowkanym
i wyionkanym obieitom bndowlkanym spełnienie podstkawowych wymkagkań, możnka
stosowkać pruzy wyionywkanin ruobot bndowlkanych wyłącznie, jeżeli wyruoby te zostkały
wpruowkadzone do obruotn lnb ndostępnione nka ruynin irukajowym zgodnie z pruzepiskami
odruębnymi, ka w pruzypkadin wyruob w bndowlkanych – ru wnież zgodnie z zkamieruzonym
zkastosowkaniem,
9) Wyionkawcka, jkaio wytw rucka odpkad w, jest odpowiedzikalny zka odzysi lnb nniesziodliwienie
wszeliich odpkad w powstkałych w trukaicie ruekalizkacji ruob t stkanowiących pruzedmiot zkam wienika
orukaz do wsikazkanika miejscka i pruocesn zkastosowkanego odzysin lnb nniesziodliwienika tych
odpkad w.
10) Po struonie Wyionkawcy leży poniesienie ioszt w o ile zostkały pominięte w doinmentkacji
pruojeitowej, ka ich poniesienie będzie niezbędne do nkależytego wyionkanika nmowy.
11) W iosztkach og lnych nkależy nwzględnić między innymi:
ka) nruegnlowkanie opłkat i ioszt w dozorun bndowy i odbiorun element w pruzedmiotn
Zkam wienika,
b) poniesienie ioszt w odsziodowkań zka sziody wyruządzone podczkas pruowkadzenika ruob t
bndowlkanych itp.,
c) czkasowe zkajęcie grunnt w nie nkależących do Zkamkawikającego orukaz ioszty, opłkaty
i odsziodowkanika z tym związkane (jeżeli wystąpi).
12) Teruen wyionywkanika ruob t mnsi być odpowiednio oznkaiowkany i zkabezpieczony pruzed
dostępem os b truzecich.
13) Wyionkawcka ponosi pełną odpowiedzikalność zka powstkałe sziody, wyniikające z jego włkasnych
dzikałkań i zkaniechkań, jkai ru wnież z dzikałkań i zkaniechkań jego prukacownii w orukaz os b truzecich,
it ruym ruekalizkację pruzedmiotn nmowy powieruzka, lnb it ruymi pruzy ruekalizkacji pruzedmiotn
nmowy się posłngnje.
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14) Po zkaiończenin ruob t Wyionkawcka nsnnie wszystiie niezbędne elementy tymczkasowej
orugkanizkacji runchn wrukaz z oznkaiowkaniem, bkaruierukami, oświetleniem i objkazdkami tymczkasowymi.
5. Podwykonawcy robót budowlanych:
1) Zkamkawikający dopnszczka wyionkanie pruzez Wyionkawcę części pruzedmiotn zkam wienika pruzy
ndzikale podwyionkawc w lnb dkalszych podwyionkawc w, it ruy będzie zkawierukał
z podwyionkawckami orukaz dkalszymi podwyionkawckami stosowne nmowy w forumie pisemnej pod
ruygoruem niewkażności.
2) Zkamkawikający żądka wsikazkanika pruzez wyionkawcę w oferucie części zkam wienika, it ruej wyionkanie
zkamieruzka powieruzyć podwyionkawcom.
3) W pruzypkadin stwierudzenika pruzez Zkamkawikającego, że wobec dkanego podwyionkawcy zkachodzą
pruzesłkanii wyilnczenika z postępowkanika, Wyionkawcka będzie zobowiązkany do zkastąpienika tego
Podwyionkawcy lnb zruezygnowkać z powieruzenika wyionkanika części zkam wienika podwyionkawcy.
4) Powieruzenie wyionkanika części zkam wienika podwyionkawcom nie zwkalnika Wyionkawcy
z odpowiedzikalności zka nkależyte wyionkanika tego zkam wienika.
5) Pozostkałe zkapisy dotyczące podwyionkawstwka, w tym dotyczące nmowy o podwyionkawstwo,
zkawkarute są we wzoruze nmowy stkanowiącej zkałącznii do niniejszej SIWZ.
6. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
1) Stosownie do dyspozycji karut. 29 nst. 3ka Pzp, Zkamkawikający wymkagka, kaby Wyionkawcka lnb
podwyionkawcka pruzy ruekalizkacji pruzedmiotn zkam wienika zkatrundnikał nka nmowę nka podstkawie
nmowy o prukacę w ruoznmienin pruzepis w Kodeisn Prukacy osoby, it rue będą wyionywkały prukace
związkane z bndową Obieitn tj. prukacownicy wyionnjący ruoboty wymkagkające bezpośruedniego
nkadzorun Wyionkawcy, ka w szczeg lności prukacownii w obsłngnjących mkaszyny do prukac
ziemnych.
2)
Nkajp źniej w dnin zkawkarucika nmowy Wyionkawcka dostkaruczy Zkamkawikającemn
Wyikaz Prukacownii w pruzeznkaczonych do ruekalizkacji zkam wienika zkatrundnionych nka nmowę o
prukacę.
3)
Wyionkawcka zobowiąże się, że prukacownicy wyionnjący pruzedmiot nmowy
wsikazkani w Wyikazie Prukacownii w będą w oiruesie ruekalizkacji nmowy zkatrundnieni nka podstkawie
nmowy
o
prukacę
w ruoznmienin pruzepis w nstkawy z dnika 26 czeruwcka 1974 ru. Kodeis Prukacy (t.j. Dz. U. z 2018 ru.,
poz. 108 ze zm.), orukaz otruzymywkać wynkagruodzenie zka prukacę ru wne lnb pruzeirukaczkające
ru wnowkarutość wysoiości wynkagruodzenika minimkalnego, o it ruym mowka w nstkawie z dnika
10 pkaździeruniika 2002 ruoin o minimkalnym wynkagruodzenin zka prukacę (t.j. Dz. U. z 2017 ru., poz. 847
ze zm.).
4)
Zkamkawikający dopnszczka możliwość zmikany os b, pruzy pomocy it ruych
Wyionkawcka ruekalizowkał będzie pruzedmiot zkam wienika, nka inne posikadkające co nkajmniej tkaiie
skamo doświkadczenie
i iwkalifikacje, co osoby wsikazkane w pieruwotnym Wyikazie Prukacownii w, z zkachowkaniem
wymog w dotyczących zkatrundnikanika nka podstkawie nmowy o prukacę. O plkanowkanej zmikanie
os b, pruzy pomocy it ruych Wyionkawcka będzie wyionywkał pruzedmiot zkam wienika, Wyionkawcka
jest zobowiązkany niezwłocznie powikadomić Zkamkawikającego nka piśmie pruzed dopnszczeniem
tych os b do wyionywkanika prukac.
5)
Zka niedopełnienie wymogn zkatrundnienika prukacownii w wyionnjących pruzedmiot
zkam wienika nka podstkawie nmowy o prukacę w ruoznmienin pruzepis w Kodeisn Prukacy, Wyionkawcka
8
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zkapłkaci Zkamkawikającemn ikaruy nmowne w wysoiości minimkalnego wynkagruodzenika zka prukacę
nstkalonego nka podstkawie pruzepis w o minimkalnym wynkagruodzenin zka prukacę (obowiąznjących w
chwili stwierudzenika pruzez Zkamkawikającego niedopełnienika pruzez Wyionkawcę wymogn
zkatrundnienika prukacownii w wyionnjących pruzedmiot zkam wienika nka podstkawie nmowy o prukacę
w ruoznmienin pruzepis w Kodeisn Prukacy) orukaz liczby miesięcy w oiruesie ruekalizkacji Umowy,
w it ruych nie dopełniono pruzedmiotowego wymogn – zka ikażdą osobę poniżej liczby
wsikazkanych prukacownii w w Wyikazie Prukacownii w, wyionnjących pruzedmiot zkam wienika nka
podstkawie nmowy o prukacę wsikazkanej pruzez Zkamkawikającego w pit 1.
7. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybrukanym Wyionkawcą zostkanie zkawkarutka nmowka z wynkagruodzeniem ruyczkałtowym
(w znkaczenin i ze sintikami opiskanymi w karut. 632 Kodeisn cywilnego). W rukamkach wynkagruodzenika
Wyionkawcka wyionka zkairues ruzeczowy wyniikający z SIWZ wrukaz zkałączniikami tj. doinmentkacją
pruojeitową i STWiORB, orukaz wsikazkań i wytycznych zkawkarutych we wzoruze nmowy wrukaz z
zkałączniiiem tj. Kkarutą gwkarukancyjną.
2) Zkamkawikający pruzewidnje ruozliczenika zka częściowe wyionkanie ruob t. Rozliczenika zka wyionkane
poszczeg lne części ruob t będą doionywkane dwomka fkaitnrukami wg podzikałn jkai niżej:
ka) pieruwszka fkaitnruka może być wystkawionka nie wcześniej niż po wyionkanin min. połowy zkairuesn
ruob t objętych zkam wieniem o wkarutości nie więiszej niż 50% ceny oferutowej,
b) fkaitnruka iońcowego ruozliczenika może być wystkawionka po zkaiończenin i odbioruze ruob t bez
wkad, nka pozostkałą iwotę.
3) Podstkawą ruozliczenika zka wyionkane ruoboty będzie pruotoi ł częściowego i iońcowego odbiorun
ruob t zkakaiceptowkany pruzez Nkadz w Inwestoruii i zkatwierudzony pruzez Zkamkawikającego.
4) Zkamkawikający nie pruzewidnje ndzielkanika zkaliczei.
5) Wyionkawcka nie może, bez pisemnej zgody Zkamkawikającego, pruzenieść zobowiązkań nka osobę
truzecią. Wyionkawcka nie może, bez pisemnej zgody Zkamkawikającego, scedowkać nka osobę truzecią
swoich wieruzytelności.
6) Wyionkawcka nie wyrukażka zgody nka oddzielne płkatności dlka pkarutneru w ionsorucjnm. Pkarutneruzy ionsorucjnm powinni nstkalić zkaskady wzkajemnego ruozliczkanika się zka wyionkane ruoboty, tkai kaby nie powstkałka ionieczność odruębnej zkapłkaty dlka poszczeg lnych pkarutneru w.
8. Informacja dotycząca robót zamiennych:
1) Zkamkawikający dopnszczka wpruowkadzenie do niniejszego zkam wienika ruob t zkamiennych.
2) Roboty zkamienne możliwe do wyionkanika w rukamkach nmowy, o czym mowka we wzoruze nmowy,
zkawsze będą ruobotkami dotyczącymi ruob t bndowlkanych objętych zkairuesem oirueślonym w
doinmentkacji pruojeitowej i STWiORB, kale o innym chkarukaiteruze niż pieruwotnie plkanowkano.
3) Roboty zkamienne możliwe do wyionkanika zkawsze będą dotyczyły ruob t bndowlkanych
niewyirukaczkających pozka opis pruzedmiotn zkam wienika.
4) Roboty zkamienne mnszą odpowikadkać co nkajmniej wkarunniom opiskanym w doinmentkach
pruzetkarugowych. Wkarunnii dotyczą w szczeg lności poziomn stkandkaruyzkacji, odpowiedniej
fnnicjonkalności, jkaiości czy pkarukametru w dotyczących dkanego elementn ruob t.
5) Roboty zkamienne mogą polegkać m.in. nka zmikanie sposobn wyionywkanika jkaiiegoś elementn
ruob t lnb zkastosowkanin innych, ru wnowkażnych w stosnnin do doinmentkacji pruojeitowej i
STWiORB, nruządzeń i / lnb mkateruikał w bndowlkanych.
6) Roboty zkamienne mogą wyniikać:
9
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ka) ze zmikan zkapruoponowkanych pruzez Wyionkawcę, Inżynieruka lnb pruzez Zkamkawikającego po

spełnienin wkarunni w oirueślonych pruzepiskami prukawka,

b) z wkad doinmentkacji pruojeitowej i STWIORB jeśli zmikany te będą ionieczne i niezkależne od

woli struon lnb w sytnkacji gdy wyionkanie tych ruob t będzie niezbędne do prukawidłowego, tj.
zgodnego z zkaskadkami wiedzy technicznej i obowiąznjącymi nka dzień odbiorun ruob t pruzepiskami
wyionkanika pruzedmiotn zkam wienika.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
1) ruozpoczęcie wyionywkanika zkam wienika – nie p źniej niż w teruminie 7 dni od dkaty pruzeikazkanika
teruenn bndowy
2) zkaiończenie wyionywkanika pruzedmiotn zkam wienika – do 15 czerwca 2019 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 i 3a do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia;
II.
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) Doświadczenia:
O ndzielenie zkam wienika mogą nbiegkać się Wyionkawcy, it ruzy w oiruesie ostkatnich pięcin lkat
pruzed npływem teruminn siłkadkanika oferut, ka jeżeli oirues pruowkadzenika dzikałkalności jest iru tszyw tym oiruesie, wyionkali zgodnie z zkaskadkami wiedzy technicznej i prukawidłowo niończyli co
nkajmniej po jednej ruobocie bndowlkanej polegkającej nka bndowie lnb pruzebndowie druogi o
nkawieruzchni kasfkaltowej.
Ocenka spełnikanika wkarunnin będzie doionkanka nka podstkawie złożonego wyikazn wyionkanych
ruob t bndowlkanych i zkałączonych dowod w oirueślkających, czy te ruoboty zostkały wyionkane
nkależycie, zgodnie z pruzepiskami prukawka bndowlkanego, zkaskadkami wiedzy technicznej
i prukawidłowo niończone; nka zkaskadzie spełnika/nie spełnika.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :
O ndzielenie zkam wienika mogą nbiegkać się Wyionkawcy, it ruzy dysponnją lnb będą
dysponowkać osobkami zdolnymi do wyionkanika zkam wienika tj.:
10
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kierownik budowy - (1 osobka) posikadkający nprukawnienika bndowlkane do iieruowkanika ruobotkami
bndowlkanymi w specjkalności druogowej lnb ionstrunicyjno – bndowlkanej bez ogrukaniczeń, bądź
też odpowikadkające im nprukawnienika bndowlkane wydkane nka podstkawie wcześniej
obowiąznjących pruzepis w nmożliwikające wyionywkanie fnnicji iieruowniika bndowy.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3)
Sytuacji fnansowej:
O ndzielenie zkam wienika mogą nbiegkać się Wyionkawcy, it ruzy posikadkają śruodii fnkansowe lnb
zdolność iruedytową w wysoiości co nkajmniej 100 000,00 zł ( słownie : sto tysięcy 00/100 zł).
Ocenka spełnikanika wkarunnin zostkanie doionkanka nka podstkawie złożonej inforumkacji bkanin lnb
sp łdzielczej ikasy oszczędnościowo – iruedytowej potwierudzkającej wysoiość posikadkanych
śruodi w fnkansowych lnb zdolność iruedytową Wyionkawcy, wystkawioną w oiruesie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc, nka zkaskadzie spełnika/nie spełnika.
Wykonawca może polegać na sytuacji fnansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
W pruzypkadin złożenika pruzez wyionkawc w doinment w zkawierukających dkane w innych wkalntkach
niż w PLN, dkane fnkansowe zostkaną pruzeliczone wedłng śruedniego inrusn Nkaruodowego Bkanin
Polsiiego (NBP) (struonka interunetowka: http://www.nbp.pl/Knrusy/Knrusyka.html) opnbliiowkanego
w dnin nikazkanika się ogłoszenika o zkam wienin w Binletynie Zkam wień Pnblicznych. Ten skam inrus
Zkamkawikający pruzyjmie pruzy pruzeliczkanin wszeliich innych dkanych fnkansowych.
Wykonawca, który polega na sytuacji fnansowej 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.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) w stosnnin do żkadnego z nich nie zkachodzi jkaikaiolwiei podstkawka do wyilnczenika
z postępowkanika nka podstkawie karut. 24 nst. 1 i 5 nstkawy Pzp,
2) łącznie spełnikają wkarunnii ndzikałn w postępowkanin dotyczące zdolności technicznych lnb
zkawodowych, sytnkacji fnkansowej.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna
lub zawodowa lub fnansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.
Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub fnansowa podmiotu, o których mowa nie
potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
sytuację techniczną, o której mowa powyżej.
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosnnin do it ruego otwkaruto liiwidkację, w zkatwierudzonym pruzez sąd niłkadzie
w postępowkanin ruestrunitnruyzkacyjnym jest pruzewidzikane zkaspoiojenie wieruzycieli pruzez
liiwidkację jego mkajątin lnb sąd zkaruządził liiwidkację jego mkajątin w truybie karut. 332 nst. 1 nstkawy
z dnika 15 mkajka 2015 ru. – Prukawo ruestrunitnruyzkacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 ru. poz. 1508 z p źn. zm.) lnb
it ruego npkadłość ogłoszono, z wyjątiiem Wyionkawcy, it ruy po ogłoszenin npkadłości zkawkaruł
niłkad zkatwierudzony prukawomocnym postkanowieniem sądn, jeżeli niłkad nie pruzewidnje
zkaspoiojenika wieruzycieli pruzez liiwidkację mkajątin npkadłego, chybka że sąd zkaruządził liiwidkację
jego mkajątin w truybie karut. 366 nst. 1 nstkawy z dnika 28 lntego 2003 ru. – Prukawo npkadłościowe (t.j.
Dz. U. z 2017 ru. poz. 2344 z p źn. zm.);
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5:
Może pruzedstkawić dowody nka to, że podjęte pruzez niego śruodii są wystkaruczkające do wyikazkanika jego
ruzetelności, w szczeg lności ndowodnić nkaprukawienie sziody wyruządzonej pruzestępstwem lnb
pruzestępstwem sikarubowym, zkadośćnczynienie pieniężne zka doznkaną iruzywdę lnb nkaprukawienie
sziody, wyczerupnjące wyjkaśnienie stkann fkaitycznego orukaz wsp łprukacę z orugkankami ścigkanika orukaz
podjęcie ioniruetnych śruodi w technicznych, orugkanizkacyjnych i ikadruowych, it rue są odpowiednie
dlka zkapobiegkanika dkalszym pruzestępstwom lnb pruzestępstwom sikarubowym lnb nieprukawidłowemn
postępowkanin Wyionkawcy. Pruzepisn zdkanika pieruwszego nie stosnje się, jeżeli wobec Wyionkawcy,
będącego podmiotem zbioruowym, oruzeczono prukawomocnym wyruoiiem sądn zkaikaz nbiegkanika się
o ndzielenie zkam wienika orukaz nie npłynął oirueślony w tym wyruoin oirues obowiązywkanika tego
zkaikazn.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na
wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie złożyć aktualne na
dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty:
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1)
odpisn z włkaściwego ruejestrun lnb z centrukalnej ewidencji i inforumkacji o dzikałkalności
gospodkaruczej, jeżeli odruębne pruzepisy wymkagkają wpisn do ruejestrun lnb ewidencji, w celn
potwierudzenika brukain podstkaw wyilnczenika nka podstkawie karut. 24 nst. 5 pit 1 nstkawy;
1.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1.
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1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pit 1 ppit. 1 – siłkadka doinment lnb doinmenty
wystkawione w irukajn, w it ruym Wyionkawcka mka siedzibę lnb miejsce zkamieszikanika, potwierudzkające
odpowiednio, że nie otwkaruto jego liiwidkacji kani nie ogłoszono npkadłości.
Jeżeli w irukajn, w it ruym Wyionkawcka mka siedzibę lnb miejsce zkamieszikanika lnb miejsce
zkamieszikanika mka osobka, it ruej doinment dotyczy, nie wydkaje się doinment w, o it ruych mowka w
pit. 1, zkastępnje się je doinmentem zkawierukającym odpowiednio oświkadczenie Wyionkawcy, ze
wsikazkaniem osoby kalbo os b nprukawnionych do jego ruepruezentkacji, lnb oświkadczenie osoby, it ruej
doinment mikał dotyczyć, złożone pruzed notkaruinszem lnb pruzed orugkanem sądowym,
kadministrukacyjnym kalbo orugkanem skamoruządn zkawodowego lnb gospodkaruczego włkaściwym ze
względn nka siedzibę lnb miejsce zkamieszikanika Wyionkawcy lnb miejsce zkamieszikanika tej osoby.
Doinmenty, o it ruych mowka powyżej powinny być wystkawione zgodnie ze wsikazkaniem w pit. 1.
W pruzypkadin wątpliwości co do trueści doinmentn złożonego pruzez Wyionkawcę, Zkamkawikający
może zwru cić się do włkaściwych orugkan w odpowiednio irukajn, w it ruym Wyionkawcka mka siedzibę
lnb miejsce zkamieszikanika lnb miejsce zkamieszikanika mka osobka, it ruej doinment dotyczy,
o ndzielenie niezbędnych inforumkacji dotyczących tego doinmentn.
2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) wyikazn ruob t bndowlkanych wyionkanych nie wcześniej niż w oiruesie ostkatnich 5 lkat pruzed
npływem teruminn siłkadkanika oferut kalbo wniosi w o dopnszczenie do ndzikałn w postępowkanin,
ka jeżeli oirues pruowkadzenika dzikałkalności jest iru tszy – w tym oiruesie, wrukaz z podkaniem ich
ruodzkajn, wkarutości, dkaty, miejscka wyionkanika i podmiot w, nka ruzecz it ruych ruoboty te zostkały
wyionkane, z zkałączeniem dowod w oirueślkających czy te ruoboty bndowlkane zostkały wyionkane
nkależycie, w szczeg lności inforumkacji o tym czy ruoboty zostkały wyionkane zgodnie z pruzepiskami
prukawka bndowlkanego i prukawidłowo niończone, pruzy czym dowodkami, o it ruych mowka, są
rueferuencje bądź inne doinmenty wystkawione pruzez podmiot, nka ruzecz it ruego ruoboty
bndowlkane były wyionywkane, ka jeżeli z nzkaskadnionej pruzyczyny o obieitywnym chkarukaiteruze
Wyionkawcka nie jest w stkanie nzysikać tych doinment w – inne doinmenty;
2)wyikazn os b, siieruowkanych pruzez wyionkawcę do ruekalizkacji zkam wienika pnblicznego,
w szczeg lności odpowiedzikalnych zka świkadczenie nsłng, iontruolę jkaiości lnb iieruowkanie
ruobotkami bndowlkanymi, wrukaz z inforumkacjkami nka temkat ich iwkalifikacji zkawodowych, nprukawnień,
doświkadczenika i wyisztkałcenika niezbędnych do wyionkanika zkam wienika pnblicznego, ka tkaiże
zkairuesn wyionywkanych pruzez nie czynności orukaz inforumkacją o podstkawie do dysponowkanika tymi
osobkami.
3) inforumkacji bkanin lnb sp łdzielczej ikasy oszczędnościowo-iruedytowej potwierudzkającej wysoiość
posikadkanych śruodi w fnkansowych lnb zdolność iruedytową Wyionkawcy, w oiruesie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc pruzed npływem teruminn siłkadkanika oferut.
3. Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli Wyionkawcka nie złożył oświkadczenika, o it ruym mowka w karut. 25ka nst. 1, oświkadczeń lnb
doinment w potwierudzkających oioliczności, o it ruych mowka w karut. 25 nst. 1, lnb innych
doinment w niezbędnych do pruzepruowkadzenika postępowkanika, oświkadczenika lnb doinmenty są
nieiompletne, zkawierukają błędy lnb bndzą wsikazkane pruzez Zkamkawikającego wątpliwości,
Zkamkawikający wzywka do ich złożenika, nznpełnienika lnb poprukawienika lnb do ndzielkanika wyjkaśnień w
teruminie pruzez siebie wsikazkanym, chybka że mimo ich złożenika, nznpełnienika lnb poprukawienika lnb
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2)

3)

4)
5)

ndzielenika wyjkaśnień oferutka Wyionkawcy podlegka odruzncenin kalbo ionieczne byłoby
nniewkażnienie postępowkanika.
Jeżeli Wyionkawcka nie złożył wymkagkanych pełnomocnictw kalbo złożył wkadliwe pełnomocnictwka,
Zkamkawikający wzywka do ich złożenika w teruminie pruzez siebie wsikazkanym, chybka że mimo ich
złożenika oferutka Wyionkawcy podlegka odruzncenin kalbo ionieczne byłoby nniewkażnienie
postępowkanika.
Złożone nka wezwkanie Zkamkawikającego oświkadczenika i doinmenty powinny potwierudzkać
spełnikanie pruzez Wyionkawcę wkarunni w ndzikałn w postępowkanin orukaz spełnikanie pruzez
oferuowkane dostkawy, nsłngi lnb ruoboty bndowlkane wymkagkań oirueślonych pruzez Zkamkawikającego,
nie p źniej niż w dnin, w it ruym npłynął terumin siłkadkanika oferut.
Zkamkawikający będzie zobowiązkany tkaiże do wezwkanika, w wyznkaczonym pruzez siebie teruminie, do
złożenika wyjkaśnień dotyczących oświkadczeń lnb doinment w, o it ruych mowka w karut. 25 nst. 1
nstkawy Pzp.
W pruzypkadin wątpliwości co do trueści doinmentn złożonego pruzez wyionkawcę, zkamkawikający
może zwru cić się do włkaściwych orugkan w odpowiednio irukajn, w it ruym Wyionkawcka mka siedzibę
lnb miejsce zkamieszikanika lnb miejsce zkamieszikanika mka osobka, it ruej doinment dotyczy,
o ndzielenie niezbędnych inforumkacji dotyczących tego doinmentn.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu:
oświkadczenie o pruzynkależności kalbo brukain pruzynkależności do tej skamej grunpy ikapitkałowej.
W pruzypkadin pruzynkależności do tej skamej grunpy ikapitkałowej Wyionkawcka może złożyć wrukaz
z oświkadczeniem doinmenty bądź inforumkacje potwierudzkające, że powiązkanika z innym wyionkawcą
nie pruowkadzą do zkaił cenika ioninruencji w postępowkanin – wg wzorun zkałączniika nru 5.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie : 2 000,00 złotych, słownie : dwa tysiące złotych.
Wkadinm w forumie pieniężnej nkależy wnieść pruzelewem nka rukachnnei bkaniowy Zkamkawikającego:
Bkani : PKO BP S.A. I O/ZIELONA GÓRA
Nru rukachnnin : 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861
z dopisiiem nka blkaniiecie pruzelewn: wkadinm nka zkabezpieczenie oferuty pruzetkarugowej zkadkanika:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
w Leśniowie Wielkim , odcinek 2
2. Kopię dowodn pruzelewn potwierudzoną zka zgodność z oruyginkałem nkależy dołączyć do oferuty.
3. Wkadinm może być wnoszone w forumie: w pieniądzka, poruęczenika bkaniowego, poruęczenika
pieniężnego SKOK, gwkarukancji bkaniowej, gwkarukancji nbezpieczeniowej lnb poruęczenikach
ndzielkanych pruzez podmioty o it ruych mowka w karut. 6b nst. 5 pit 2 nstkawy z dnika 9 listopkadka
2000ru. o ntworuzenin Polsiiej Agencji Rozwojn Pruzedsiębioruczości (t.j. Dz.U. z 2018 ru. poz. 110 z
p źn. zm.), it rue nkależy w forumie oruyginkałn zdeponowkać n Zkamkawikającego, ka iopię zkałączyć do
oferuty.
4. W zkależności od wybrukanej forumy wymienionej w pit. 3, wniesienie wkadinm nkależy potwierudzić
popruze złożenie do oferuty:
ka) oruyginkałn lnb iopii potwierudzonej zka zgodność z oruyginkałem pruzez Wyionkawcę: dowodn
doionkanika pruzelewn lnb poruęczenika ndzielkanego pruzez podmioty o it ruych mowka w karut. 6b
14
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nst. 5 pit 2 nstkawy z dnika 9 listopkadka 2000 ru. o ntworuzenin Polsiiej Agencji Rozwojn Pruzedsiębioruczości,
b) oryginału: gwkarukancji bkaniowej, poruęczenika bkaniowego, gwkarukancji nbezpieczeniowej,
poruęczenika pieniężnego sp łdzielczej ikasy oszczędnościowo iruedytowej.
5. Z trueści gwkarukancji powinno wyniikać bezwkarunniowe i nieodwołkalne, nka pieruwsze pisemne
żądkanie zgłoszone pruzez Zkamkawikającego w oiruesie związkanika oferutą, zobowiązkanie gwkarukantka do
wypłkaty zkamkawikającemn pełnej iwoty wkadinm w oiolicznościkach oirueślonych w karut. 46 nst. 4ka
i 5 nstkawy Pzp.
6. Trueść gwkarukancji wkadikalnej mnsi zkawierukać nkastępnjące inforumkacje:
1) nkazwka i kadrues Zkamkawikającego;
2) nkazwę pruzedmiotn zkam wienika;
3) nkazwę i kadrues Wyionkawcy;
4) terumin wkażności gwkarukancji;
7. Wkadinm mnsi być wniesione nie p źniej niż do wyznkaczonego teruminn siłkadkanika oferut.
8. Wniesienie wkadinm w pieniądzn będzie sinteczne, jeżeli w podkanym teruminie rukachnnei
bkaniowy Zkamkawikającego zostkanie nznkany pełną iwotą wymkagkanego wkadinm.
9. Wyionkawcka, it ruy nie wniesie wkadinm lnb nie zkabezpieczy oferuty kaiceptowkalną forumą wkadinm
w wyznkaczonym teruminie, jego oferutka zostkanie odruznconka.
10. Zkamkawikający zwru ci niezwłocznie wkadinm wszystiim wyionkawcom po wyboruze oferuty
nkajioruzystniejszej, z wyjątiiem Wyionkawcy, it ruego oferutka zostkałka wybrukanka, jkaio
nkajioruzystniejszka, z zkastruzeżeniem karut. 46 nst. 4ka nstkawy Pzp.
11. Zkamkawikający zwru ci niezwłocznie wkadinm wszystiim wyionkawcom po nniewkażnienin
postępowkanika o ndzielenie niniejszego zkam wienika pnblicznego.
12. Zkamkawikający będzie żądkał ponownego wniesienika wkadinm pruzez wyionkawcę, it ruemn
zwru cono wkadinm w oiolicznościkach, jkai w pit. 10, jeżeli w wyniin ruozstruzygnięcika odwołkanika
jego oferutka zostkałka wybrukanka jkaio nkajioruzystniejszka. Wyionkawcka wniesie wkadinm w teruminie
oirueślonym pruzez Zkamkawikającego.
13. W pruzypkadin wniesienika odwołkanika, Zkamkawikający nie p źniej niż nka 7 dni pruzed npływem
wkażności wkadinm, wezwie wyionkawc w, pod ruygoruem wyilnczenika z postępowkanika, do
pruzedłnżenika wkażności wkadinm kalbo wniesienika nowego wkadinm nka oirues niezbędny do
zkabezpieczenika postępowkanika do zkawkarucika nmowy. Jeżeli odwołkanie wniesiono po wyboruze
oferuty nkajioruzystniejszej, wezwkanie siierunje jedynie do Wyionkawcy, it ruego oferutę wybrukano
jkaio nkajioruzystniejszą.
14. Zkatruzymkanie wkadinm nkastąpi w oiolicznościkach, jeżeli:
ka) Wyionkawcka w odpowiedzi nka wezwkanie, o it ruym mowka w karut. 26 nst. 3 i 3ka nstkawy,
z pruzyczyn leżących po jego struonie, nie złożył oświkadczeń lnb doinment w
potwierudzkających oioliczności, o it ruych mowka w karut. 25 nst. 1 nstkawy, oświkadczenika,
o it ruym mowka w karut. 25ka nst. 1 nstkawy, pełnomocnictw lnb nie wyrukaził zgody nka
poprukawie omyłii, o it ruej mowka w karut. 87 nst. 2 pit 3 nstkawy, co spowodowkało brukai
możliwości wybrukanika oferuty złożonej pruzez wyionkawcę jkaio nkajioruzystniejszej,
b) Wyionkawcka odm wił podpiskanika nmowy w sprukawie zkam wienika pnblicznego nka
wkarunnikach oirueślonych w oferucie,
c) Wyionkawcka nie wni sł wymkagkanego zkabezpieczenika nkależytego wyionkanika nmowy,
d) zkawkarucie nmowy w sprukawie zkam wienika pnblicznego stkało się niemożliwe z pruzyczyn
leżących po struonie Wyionkawcy.
15

Gmina Czerwieńsk – 2019r.

Specyfikacjka Istotnych Wkarunni w Zkam wienika
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
w Leśniowie Wielkim , odcinek 2

X. Termin związania ofertą
1. Wyionkawcka siłkadkając oferutę pozostkaje nią związkany pruzez oirues 30 dni. Bieg teruminn związkanika
oferutą ruozpoczynka się w dnin wsikazkanym, jkaio terumin siłkadkanika oferut.
2. Zkamkawikający może tylio rukaz, co nkajmniej nka 3 dni pruzed npływem teruminn związkanika oferutą zwru cić
się do Wyionkawc w o wyrukażenie zgody nka pruzedłnżenie tego teruminn o oznkaczony oirues, nie
dłnższy niż 60 dni.
3. Wyionkawcka skamodzielnie może pruzedłnżyć terumin związkanika oferutą.
4. Pruzed wyboruem oferuty nkajioruzystniejszej, pruzedłnżenie oiruesn związkanika oferutą mnsi być wyrukażone
nka piśmie i jest dopnszczkalne tylio z pruzedłnżeniem oiruesn wkażności wkadinm kalbo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wkadinm nka pruzedłnżony oirues związkanika oferutą.
5. Po wyboruze oferuty nkajioruzystniejszej, pruzedłnżenie oiruesn związkanika oferutą wrukaz z pruzedłnżeniem
wkażności wkadinm dotyczy jedynie Wyionkawcy, it ruego oferutka zostkałka wybrukanka, jkaio
nkajioruzystniejszka.
6. Wniesienie odwołkanika po npływie teruminn siłkadkanika oferut zkawieszka bieg teruminn związkanika oferutą
do czkasn ruozstruzygnięcika odwołkanika.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Na ofertę składają się:
1) Wypełniony zkałącznii nru 1 – Forumnlkaruz oferutowy.
2) Wypełniony zkałącznii Nru 2 – Oświkadczenie o spełnikanin wkarunni w ndzikałn w postępowkanin.
3) Wypełniony zkałącznii Nru 3 – Oświkadczenie o brukain podstkaw do wyilnczenika z postępowkanika.
4) Wypełniony zkałącznii Nru 3ka – Oświkadczenie o brukain podstkaw do wyilnczenika z postępowkanika
(dot. podmiot w truzecich i podwyionkawc w).
5) Wypełniony zkałącznii Nru 4 – Zobowiązkanie podmiotn ndostępnikającego swoje zkasoby
Wyionkawcy (jeżeli występnją).
6) Wypełniony zkał. Nru 5 – Oświkadczenie dot. RODO
7) Dow d wniesienika wkadinm.
8) W pruzypkadin Wyionkawc w wsp lnie nbiegkających się o zkam wienie - pełnomocnictwo do
ruepruezentowkanika ich w postępowkanin o ndzielenie zkam wienika kalbo do ruepruezentowkanika
w postępowkanin i zkawkarucika nmowy w sprukawie zkam wienika pnblicznego.
2. Ofertę należy złożyć następująco:
1) doinmenty oferuty powinny być złożone wewnątruz opkaiowkanika,
2) opkaiowkanie oferuty powinno być zkaminięte i zkabezpieczone pruzed bezślkadowym jej
otworuzeniem, gwkarukantnjące zkachowkanie ponfności jej trueści do czkasn otwkarucika,
3) wszeliie poprukawii powinny być pkarukafowkane pruzez osobę nprukawnioną,
4) doinmenty sporuządzone pruzez Wyionkawcę powinny być podpiskane pruzez osobę nprukawnioną
wrukaz z dkatą nkaniesienika poprukawii,
5) oferutka winnka być nkapiskanka w języin polsiim, nka mkaszynie do piskanika, iompnteruze lnb inną
truwkałą i czytelną techniią,
6) zmikany, w złożonej jnż oferucie, mogą zostkać doionkane pruzez Wyionkawcę wyłącznie pruzed
npływem teruminn siłkadkanika oferut,
7) oferutę możnka wycofkać tylio pruzed npływem teruminn siłkadkanika oferut,
8) zmikanka oferuty lnb jej wycofkanie nkastępnje nka tkaiich skamych zkaskadkach, jkai jej siłkadkanie
z dopisiiem nka ioperucie „ZMIANA” lnb „WYCOFANIE”,
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9) opkaiowkanie oferuty nkależy opiskać nkastępnjąco:
Nazwa i Adres Zamawiającego
Nr sprawy : GKM.ZP.271.1.2019
Oferta – Przetarg nieograniczony na:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
w Leśniowie Wielkim , odcinek 2
nie otwierać przed dniem 30.01.2019 roku, godz. 10:15
Nazwa i Adres składającego ofertę
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) doinmenty i oświkadczenika siłkadkane do oferuty nkależy złożyć w forumie oruyginkał w lnb iopii
potwierudzonej zka zgodność z oruyginkałem pruzez osobę nprukawnioną,
2) pełnomocnictwo zkałączone do oferuty winno być złożone w oruyginkale lnb iopii poświkadczonej zka
zgodność z oruyginkałem pruzez notkaruinszka,
3) doinmenty sporuządzone w języin obcym nkależy złożyć wrukaz z tłnmkaczeniem nka języi polsii,
4) w pruzypkadin Wyionkawc w wsp lnie nbiegkających się o ndzielenie zkam wienika orukaz
w pruzypkadin podmiot w z zkasob w, it ruych ioruzystkać będzie Wyionkawcka, iopie doinment w
dotyczących odpowiednio Wyionkawcy lnb tych podmiot w mogą być poświkadczkane zka
zgodność z oruyginkałem pruzez Wyionkawcę lnb te podmioty lnb osobę poprukawnie nmocowkaną,
5) Zkamkawikający będzie nprukawniony żądkać pruzedstkawienika oruyginkałn doinmentn lnb notkaruikalnie
potwierudzonej iopii, jeżeli złożonka iopika doinmentn będzie nieczytelnka lnb bndzić będzie
wątpliwości co do jej prukawdziwości.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli wedłng Wyionkawcy oferutka będzie zkawierukałka inforumkacje objęte tkajemnicą jego
pruzedsiębiorustwka w ruoznmienin pruzepis w nstkawy z 16 iwietnika 1993 ru. o zwkalczkanin
nienczciwej ioninruencji (t.j. Dz.U. z 2018ru poz. 419 ), powinny być one oznkaczone ilkanznlą „NIE
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zkalecka się nmieszczenie tkaiich
doinment w nka iońcn oferuty (ostkatnie struony w oferucie lnb oddzielnie),
2) Zkamkawikający nie njkawni inforumkacji stkanowiących tkajemnicę pruzedsiębiorustwka w ruoznmienin
pruzepis w o zwkalczkanin nienczciwej ioninruencji, jeżeli Wyionkawcka, nie p źniej niż w teruminie
siłkadkanika oferut zkastruzegł, że nie mogą być one ndostępnikane. Zkastruzeżenie Wyionkawcy będzie
sinteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zkastruzeżone inforumkacje stkanowią tkajemnicę
pruzedsiębiorustwka,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez
dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) Wyionkawcka nie może zkastruzec inforumkacji dotyczących :
ka) nkazwy (frumy) orukaz kadruesn Wyionkawcy,
b) ceny oferuty,
c) teruminn wyionkanika zkam wienika,
d) oiruesn gwkarukancji,
e) wkarunni w płkatności zkawkarutych w oferucie,
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5)
zkastruzeżenie inforumkacji, dkanych, doinment w i oświkadczeń nie stkanowiących tkajemnicy
pruzedsiębiorustwka w ruoznmienin pruzepis w o nienczciwej ioninruencji, których Wykonawca nie
wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowodnje ich odtkajnienie pruzez
Zkamkawikającego.
5. Informacje pozostałe:
1) Wyionkawcka ponosi wszeliie ioszty związkane z pruzygotowkaniem i złożeniem oferuty;
2) Wyionkawcka może złożyć tylio jedną oferutę pruzygotowkaną wedłng wymkagkań oirueślonych
w niniejszej SIWZ;
3) oferutka powinnka być złożonka pod ruygoruem niewkażności w forumie pisemnej.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferuty nkależy siłkadkać do dnika 30.01.2019 r. do godziny 10:00 w seiruetkaruikacie Uruzędn Gminy i
Mikastka Czeruwieńsi.
2. Komisyjne otwkarucie oferut nkastąpi dnika 30.01.2019 r. o godzinie 10:15 w Uruzędzie Gminy i Mikastka
Czeruwieńsi – skalka ionferuencyjnka.
3. Otwkarucie oferut jest jkawne.
4. Podczkas otwkarucika oferut Zkamkawikający podka nkazwy (frumy) orukaz kadruesy wyionkawc w, ka tkaiże
inforumkacje dotyczące ceny, teruminn wyionkanika zkam wienika, oiruesn ruęiojmi zkawkarutych w oferutkach.
5. Niezwłocznie po otwkarucin oferut zkamkawikający zkamieści nka struonie interunetowej inforumkacje dotyczące:
1) iwoty, jkaią zkamieruzka pruzeznkaczyć nka sfnkansowkanie zkam wienika,
2) frum orukaz kadrues w wyionkawc w, it ruzy złożyli oferuty w teruminie,
3) ceny, teruminn wyionkanika zkam wienika, oiruesn ruęiojmi zkawkarutych w oferutkach, wkarunni w
płkatności.
6. Oferutę złożoną po npływie teruminn siłkadkanika oferut Zkamkawikający niezwłocznie zwru ci Wyionkawcy.
7. W toin bkadkanika i oceny złożonych oferut Zkamkawikający może żądkać od Wyionkawc w ndzielenika
wyjkaśnień dotyczących trueści złożonych pruzez nich oferut.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferuty nkależy podkać w złotych polsiich w forumnlkaruzn oferutowym (zkałącznii Nru 1 do SIWZ)
w iwocie bruntto, z wyodruębnieniem wkarutości podkatin VAT z doiłkadnością do dw ch miejsc po
pruzecinin.
2.
Cenka oferuty wymienionka w forumnlkaruzn oferutowym powinnka być obliczonka pruzez wyionkawcę nka
podstkawie załączonej dokumentacji projektowej, STWiORB oraz wytycznych zawartych w
niniejszej SIWZ .
3.
Cenka oferuty mnsi obejmowkać ioszty wyionkanika ruob t bezpośruednio wyniikających z
doinment w, jkai w pit. 2 orukaz inne ioszty ionieczne do poniesienika celem teruminowej i
prukawidłowej ruekalizkacji pruzedmiotn zkam wienika, w tym m.in.:
1) ioszty siłkadowkanika i ntylizkacji mkateruikał w pochodzących z ruob t,
2) ioszty dopruowkadzenika teruenn do stkann popruzedniego, liiwidkacji zkapleczka bndowy,
3) orugkanizkację i zkagospodkaruowkanie zkapleczka bndowy,
4) ioszty wyionkanika doinmentkacji powyionkawczej,
5) ioszty powyionkawczej doinmentkacji inwentkaruyzkacji geodezyjnej,
6) orugkanizkację i zkagospodkaruowkanie zkapleczka bndowy,
1.
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7)
8)
9)
10)

ioszty sporuządzenika operukatn iolkandkacyjnego,
nruegnlowkanie opłkat i ioszt w nkadzorun bndowy i odbiorun element w pruzedmiotn zkam wienika,
ioszty odsziodowkań zka sziody wyruządzone podczkas pruowkadzonych ruob t bndowlkanych,
ioszty wszystiich innych nkastępnjących po sobie czynności, niezbędnych dlka zkapewnienika
zgodności wyionkanika tych ruob t z doinmentkacją pruojeitową orukaz wymkagkanikami podkanymi
w szczeg lności w STWiORB orukaz we wszeliich innych częścikach SIWZ, ka tkaiże z wiedzą
techniczną i sztnią bndowlkaną. Jeżeli w opisie pozycji ruob t nie nwzględniono pewnych
czynności czy ruob t tymczkasowych związkanych z wyionkaniem dkanej ruoboty bndowlkanej
(np. ruoboty pruzygotowkawcze, poruządiowe), ka w szczeg lności ioszt w związkanych
z oznkaiowkaniem teruenn pruowkadzonych ruob t, ze zmikankami w orugkanizkacji runchn, wyionywkanika
dru g montkażowych i objkazdowych i wszeliich innych prukac pomocniczych nka plkacn bndowy i nka
stkanowisikach ruoboczych, Zkamkawikający nznka, że ioszty te są zkawkarute w iosztkach pośruednich.
4.
Zkaskadnym jest, kaby ikażdy z Wyionkawc w doionkał wizji loikalnej w miejscn bndowy celem
sprukawdzenika wkarunni w związkanych z wyionkaniem prukac będących pruzedmiotem zkam wienika,
ka tkaiże dlka nzysikanika wszeliich dodkatiowych inforumkacji niezbędnych do wyceny oferuty.
5.
Poprawianie błędów w ofercie:
Zkamkawikający poprukawi w oferucie Wyionkawcy:
1) oczywiste omyłii piskarusiie;
2) oczywiste omyłii rukachnniowe z nwzględnieniem ionseiwencji rukachnniowych doionkanych
poprukawei;
3) inne omyłii polegkające nka niezgodności oferuty ze specyfikacją istotnych wkarunni w
zkam wienika, niepowodnjące istotnych zmikan w trueści oferut.
- niezwłocznie zkawikadkamikając o tym Wyionkawcę, it ruego oferutka zostkałka poprukawionka.
6. Rażąco niska cena:
1) Jeżeli cenka oferuty wg Zkamkawikającego będzie rukażąco nisika w stosnnin do pruzedmiotn
zkam wienika i będzie bndzić wątpliwości Zkamkawikającego co do możliwości wyionkanika
pruzedmiotn zkam wienika zgodnie z wymkagkanikami oirueślonymi pruzez zkamkawikającego
w doinmentkacji pruojeitowej i niniejszej SIWZ lnb wyniikającymi z odruębnych pruzepis w,
w szczeg lności będzie niższka o 30% od wkarutości bruntto zkam wienika lnb śruedniej karuytmetycznej
cen wszystiich złożonych oferut, Zkamkawikający zwru ci się do Wyionkawcy lnb wyionkawc w
o ndzielenie wyjkaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących element w oferuty mkających
wpływ nka wysoiość ceny, w szczeg lności w zkairuesie:
ka) oszczędności metody wyionkanika zkam wienika,
b) wybrukanych ruozwiązkań technicznych,
c) wyjątiowo spruzyjkających wkarunni w wyionywkanika zkam wienika dostępnych dlka Wyionkawcy,
d) oruyginkalności pruojeitn Wyionkawcy,
e) ioszt w prukacy, it ruych wkarutość pruzyjętka do nstkalenika ceny nie może być niższka od
minimkalnego wynkagruodzenika zka prukacę nstkalonego nka podstkawie karut. 2 nst. 3–5 nstkawy z dnika
10 pkaździeruniika 2002 ru. o minimkalnym wynkagruodzenin zka prukacę (t.j. Dz. U. z 2017 ru. poz. 847 z
p źn. zm.)
f) pomocy pnblicznej ndzielonej nka podstkawie odruębnych pruzepis w.
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3) Zkamkawikający, ocenikając wyjkaśnienika, weźmie pod nwkagę obieitywne czynniii,
ka w szczeg lności wymienione w pit. 1).
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4) Zkamkawikający odruznci oferutę Wyionkawcy, it ruy nie złożył wyjkaśnień lnb jeżeli doionkanka ocenka
wyjkaśnień potwierudzi, że oferutka zkawieruka rukażąco nisią cenę w stosnnin do pruzedmiotn
zkam wienika.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert:
Złożone oferuty będą ocenikane pruzez Zkamkawikającego pruzy zkastosowkanin nkastępnjących iruyterui w:
a) CENA wykonania zamówienia - 60%
C = [C min / C bkad] x 60
gdzie:
C - liczbka pnnit w zka cenę
C min - nkajniższka cenka oferutowka
C bkad - cenka oferuty bkadkanej
b) Okres rękojmi na wykonane roboty, zamontowane/wbudowane materiały – 40%
R = [R bkad / R mkax] x 40
gdzie:
R - liczbka pnnit w zka oirues ruęiojmi
R mkax - nkajdłnższy oferuowkany oirues ruęiojmi
R bkad - oirues ruęiojmi oferuty bkadkanej
Minimkalny oirues ruęiojmi wymkagkany pruzez Zkamkawikającego nie może być iru tszy niż 36 miesięcy
licząc od dnika podpiskanika pruotoiołn iońcowego odbiorun ruob t, ka mkaisymkalny oirues ruęiojmi nie
może być dłnższy niż 60 miesiące licząc od dnika podpiskanika pruotoiołn iońcowego odbiorun ruob t.
Zkaoferuowkanie dłnższego oiruesn ruęiojmi niż 60 miesiące liczone będzie, jkai dlka 60 miesięcy.
W pruzypkadin, iiedy Wyionkawcka w forumnlkaruzn oferutowym wpisze oirues ruęiojmi nka wyionkany
pruzedmiot zkam wienika i wbndowkane mkateruikały iru tszy niż 36 miesięcy, Zkamkawikający odruznci oferutę
Wyionkawcy jkaio niezgodną z trueścią SIWZ.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P=C+R
Uzysikanka z wyliczenika ilość pnnit w zostkanie ostkatecznie nstkalonka z doiłkadnością do drungiego miejscka
po pruzecinin z zkachowkaniem zkaskady zkaoiruągleń mkatemkatycznych.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
1) Zkamkawikający niezwłocznie po doionkanin weruyfikacji Wyionkawcy (po złożenin wymkagkanych
oświkadczeń i doinment w nka wezwkanie Zkamkawikającego), it ruego oferutka zostkałka nkajwyżej
ocenionka, niezwłocznie inforumnje wszystiich wyionkawc w (zka pośruednictwem poczty
eleitruonicznej) o:
a) wyboruze nkajioruzystniejszej oferuty, podkając nkazwę kalbo imię i nkazwisio, siedzibę kalbo
miejsce zkamieszikanika i kadrues, jeżeli jest miejscem wyionywkanika dzikałkalności Wyionkawcy,
it ruego oferutę wybrukano orukaz nkazwy kalbo imionka i nkazwisika, siedziby kalbo miejscka
zkamieszikanika i kadruesy, jeżeli są miejsckami wyionywkanika dzikałkalności Wyionkawc w, it ruzy
złożyli oferuty, ka tkaiże pnnitkację pruzyznkaną oferutom w ikażde iruyteruinm oceny oferut i łączną
pnnitkację;
b) Wyionkawckach, it ruzy zostkali wyilnczenin,
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Wyionkawckach, it ruych oferuty zostkały odruzncone, powodkach odruzncenika oferuty,
ka w pruzypkadikach, o it ruych w karut. 89 nst. 4 i 5, brukai ru wnowkażności lnb brukain spełnikanika
wymkagkań dotyczących wydkajności lnb fnnicjonkalności;
d) nniewkażnienin postępowkanika
- podkając nzkaskadnienie fkaityczne i prukawne.
Pruzeikazkanie zkawikadomienika o wyboruze oferuty nkajioruzystniejszej nznkane będzie zka sinteczne po
pruzeikazkanin pocztą eleitruoniczną nka wsikazkany kadrues w oferucie, co zostkanie potwierudzone
popruzez wydruniowkanie elementn wysłkanego.
W pruzypkadikach, o it ruych mowka w karut. 24 nst. 8 nstkawy Pzp, Zkamkawikający podka inforumkację
zkawierukającą wyjkaśnienie powod w, dlka it ruych dowody pruzedstkawione pruzez wyionkawcę,
Zkamkawikający nznkał zka niewystkaruczkające.
Zkawikadomienie o wyboruze nkajioruzystniejszej oferuty zostkanie zkamieszczone nka struonie
interunetowej Zkamkawikającego.
Umowka w sprukawie zkam wienika pnblicznego może być zkawkarutka w teruminie nie iru tszym niż
5 dni od dnika pruzesłkanika zkawikadomienika o wyboruze nkajioruzystniejszej oferuty.
Umowka w sprukawie zkam wienika pnblicznego może być zkawkarutka pruzed npływem teruminn,
o it ruym mowka w pit. 4), jeżeli złożono tylio jedną oferutę lnb npłynął terumin do wniesienika
odwołkanika nka czynności Zkamkawikającego wymienione w karut. 180 nst. 2 lnb w nkastępstwie jego
wniesienika Izbka ogłosiłka wyruoi lnb postkanowienie iończące postępowkanie odwołkawcze.
c)

2)
3)
4)
5)

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Jeżeli z nruegnlowkań wewnętruznych dotyczących Wyionkawcy wyniika, że do zkaciągnięcika
zobowiązkanika lnb ruozporuządzenika prukawem do wkarutości wyniikającej z nmowy pomiędzy
Zkamkawikającym ka Wyionkawcą, wymkagkanka jest zgodka wsp lniika lnb odpowiedniego orugkann, to
Wyionkawcka zobowiązkany jest pruzedłożyć Zkamkawikającemn pruzed podpiskaniem nmowy, doinment
potwierudzkający nzysikanie tkaiiej zgody, pruzy czym w doinmencie tym powinnka być wyrukaźnie
wsikazkanka zgodka nka ruekalizkację nmowy nka wkarunnikach w niej oirueślonych. W pruzypkadin gdy zgodka, o
it ruej mowka w zdkanin popruzednim nie jest wymkagkanka, Wyionkawcka złoży w tym zkairuesie wyrukaźne
oświkadczenie.
2. Wyionkawcka nkajp źniej w dnin zkawkarucika nmowy dostkaruczy Zkamkawikającemn oruyginkał
pełnomocnictwka zkawierukającego nmocowkanie osoby do dzikałkanika jkaio Pruzedstkawiciel Wyionkawcy,
chybka że Wyionkawcka skamodzielnie będzie wyionywkał dzikałkanika zkastruzeżone dlka Pruzedstkawicielka
Wyionkawcy.
3. Jeżeli zostkanie wybrukanka oferutka Wyionkawc w wsp lnie nbiegkających się o ndzielenie zkam wienika,
Zkamkawikający żądka pruzed podpiskaniem nmowy pruzedłożenika nmowy ruegnlnjącej wsp łprukacę tych
Wyionkawc w.
Zkamkawikający wymkagka, kaby nmowka ionsorucjnm:
1) oirueślkałka spos b ruepruezentkacji wszystiich podmiot w orukaz npowkażnikałka jednego z członi w
ionsorucjnm – gł wnego pkarutneruka (Lideruka) do ioorudynowkanika czynności związkanych z ruekalizkacją
nmowy,
2) stwierudzkałka o odpowiedzikalności solidkarunej pkarutneru w ionsorucjnm, zka ckałość podjętych
zobowiązkań w rukamkach ruekalizkacji pruzedmiotn zkam wienika,
3) oznkaczkałka czkas truwkanika ionsorucjnm obejmnjący oirues ruekalizkacji pruzedmiotn zkam wienika,
4) oirueślkałka cel gospodkaruczy obejmnjący swoim zkairuesem pruzedmiot zkam wienika,
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wyilnczkałka możliwość wypowiedzenika nmowy ionsorucjnm pruzez it ruegoiolwiei z jego
członi w do czkasn wyionkanika zkam wienika,
6) oirueślkałka spos b wsp łdzikałkanika podmiot w z oirueśleniem podzikałn zkadkań w trukaicie ruekalizkacji
zkam wienika,
7) oirueślkałka szczeg łowe zkaskady ruozliczkanika się pomiędzy pkarutnerukami ionsorucjnm zka wyionywkanie
pruzedmiotn zkam wienika ( wyilnczka się płkatności pruzez Zkamkawikającego dlka ikażdego z pkarutneru w
z osobnka – wystkawcą fkaitnruy mka być pełnomocnii ionsorucjnm ).
Pruzed zkawkaruciem nmowy wybrukany Wyionkawcka ruob t bndowlkanych zobowiązkany jest do
pruzedłożenika nbezpieczenika OC nka wkarunnikach oirueślonych we wzoruze nmowy do niniejszej SIWZ.
Wyionkawcka ioruzystkający z zkasob w innych podmiot w pruzedstkawi potwierudzone zka zgodność z
oruyginkałem iopie zkawkarutych nm w o ndostępnienie odpowiednich zkasob w, it rue wcześniej zostkały
pruzyruzeczone. Umowy te mnszą gwkarukantowkać ioruzystkanie z ndostępnionych zkasob w pruzez ckały
oirues wyionywkanika zkam wienika w spos b nieogrukaniczony orukaz zkawierukać zobowiązkanie o solidkarunej
odpowiedzikalności podmiotn ndostępnikającego zkasoby fnkansowe wyionkawcy zka sziodę powstkałą n
Zkamkawikającego nka sintei niendostępnienika tych zkasob w. W pruzypkadin nie pruzedstkawienika ww.
nm w nwkażkać się będzie, że z tego powodn nie może dojść do zkawkarucika nmowy z Zkamkawikającym z
pruzyczyn leżących po struonie Wyionkawcy, ze wszystiimi tego ionseiwencjkami. W pruzypkadin
ioruzystkanika z zkasob w fnkansowych łącznie z ww. nmową wyionkawcka pruzedstkawi nmowę pożyczii
wrukaz z deilkarukacją pożyczii złożoną w Uruzędzie Sikarubowym i doionkaną opłkatą sikarubową nka pełną
iwotę pożyczii.
Wyionkawcka pruzed zkawkaruciem nmowy zobowiązkany będzie dostkaruczyć kaitnkalne doinmenty
potwierudzkające, że wymienione w wyikazie oświkadczenika o spełnikanin wkarunni w ndzikałn w
postępowkanin osoby posikadkają wymkagkane nprukawnienika do wyionywkanika skamodzielnych fnnicji w
bndownictwie, bądź też odpowikadkające im nprukawnienika bndowlkane wydkane nka podstkawie
wcześniej obowiąznjących pruzepis w nmożliwikające wyionywkanie fnnicji dlka bndowy będącej
pruzedmiotem zkam wienika, lnb odpowikadkające im nprukawnienika wydkane obywkatelom pkaństw
Enruopejsiiego Obszkarun Gospodkaruczego orukaz Konfederukacji Szwkajckarusiiej, z zkastruzeżeniem karut. 12ka
orukaz innych pruzepis w nstkawy Prukawo Bndowlkane (t.j. Dz. U. z 2017 ru., poz. 1332 z p źn. zm.) orukaz
nstkawy o zkaskadkach nznkawkanika iwkalifikacji zkawodowych nkabytych w pkaństwkach członiowsiich Unii
Enruopejsiiej (Dz. U. z 2016 ru., poz. 65 z p źn. zm.).
Wyionkawcka, pruzed zkawkaruciem nmowy, dostkaruczy do Zkamkawikającego iosztoruysy oferutowe
sporuządzone w forumie npruoszczonej z podziałem na etapy wykonawcze i rozliczeniowe. Do
iosztoruys w oferutowych nkależy zkałączyć zestkawienie zkałożeń wyjściowych do iosztoruysowkanika tj.
cen jednostiowych mkateruikał w, czynnii w pruodnicji tj. stkawika rubh, ioszt w pośruednich, ioszt w
zkaopkatruzenika i zysin orukaz stkawii jednostiowej prukacy podstkawowego spruzętn i nruządzeń, it rue
wyionkawcka będzie nżywkał do wyionkanika pruzedmiotn zkam wienika.
Kosztoruysy oferutowe będą słnżyły Zkamkawikającemn m.in. do:
ka) ruozliczenika się z Wyionkawcą w sytnkacji, jeżeli wystąpią oioliczności wyionkanika niepruzewidzikanych ruob t zkamiennych lnb wystąpi niepruzewidzikanka ionieczność zkaniechkanika części ruob t,
b) iontruoli wynkagruodzenika dlka podwyionkawc w.
5)

4.
5.

6.

7.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

22

Gmina Czerwieńsk – 2019r.

Specyfikacjka Istotnych Wkarunni w Zkam wienika
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
w Leśniowie Wielkim , odcinek 2
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Zkamkawikający nstkalka zkabezpieczenie nkależytego wyionkanika nmowy w wysoiości 5% ceny bruto.
Nkależną iwotę zkabezpieczenika Wyionkawcka zobowiązkany będzie wnieść w ckałości pruzed zkawkaruciem
nmowy.
Zkabezpieczenie słnży poiruycin ruoszczeń z tytnłn niewyionkanika lnb nienkależytego wyionkanika
nmowy.
Zkabezpieczenie może być wnoszone wedłng wyborun Wyionkawcy w jednej lnb w iilin
nkastępnjących forumkach:
1)
pieniądzn;
2)
poruęczenikach bkaniowych lnb poruęczenikach SKOK, z tym, że zobowiązkanie ikasy jest
zkawsze zobowiązkaniem pieniężnym,
3)
gwkarukancjkach bkaniowych;
4)
gwkarukancjkach nbezpieczeniowych;
5)
poruęczenikach ndzielkanych pruzez podmioty, o it ruych mowka w karut. 6b nst. 5 pit 2
nstkawy z dnika 9 listopkadka 2000 ru. o ntworuzenin Polsiiej Agencji Rozwojn Pruzedsiębioruczości.
W pruzypkadin wniesienika zkabezpieczenika nkależytego wyionkanika nmowy w forumie gwkarukancji,
jeżeli oferutka zostkałka złożonka pruzez wyionkawcę lnb wsp lnie pruzez iilin wyionkawc w, gwkarukancjka
musi być złożona w oryginale orukaz zkawierukać nkastępnjące inforumkacje:
1) nkazwę i kadrues Zkamkawikającego (Benefcjentka),
2) nkazwę zkadkanika objętego zkabezpieczeniem z tytnłn niewyionkanika lnb nkależytego wyionkanika
nmowy,
3) nkazwę i kadrues Wyionkawcy, ka w pruzypkadin złożenika oferuty wsp lnej wyikaz wszystiich
wyionkawc w wsp lnie siłkadkających oferutę;
4) że gwkarukant zkapłkaci nieodwołkalnie i bezwkarunniowo, nka pieruwsze wezwkanie Zkamkawikającego
iwotę zkabezpieczenika,
5) doionkanie zkapłkaty w teruminie 30 dni ruoboczych, od otruzymkanika pieruwszego pisemnego żądkanika
zkapłkaty, włkaściwie podpiskanego pisemnego oświkadczenika, że Wyionkawcka nie wyionkał lnb
nienkależycie wyionkał swoje zobowiązkanika wyniikające z nmowy lnb też nie zkapłkacił ikaru
nmownych wyniikających z nmowy,
6) teruminy wkażności gwkarukancji i iwoty, jkai to wyniika z trueści pit. 10 i 11 niniejszego ruozdzikałn nka
oirues odpowiedzikalności zka wyionkanie zkam wienika orukaz nka oirues odpowiedzikalności z tytnłn
ruęiojmi,
7) sporuy mogące wyniinąć pruzy wyionywkanin postkanowień gwkarukancji ruozstruzygkane będą pruzez sąd
włkaściwy dlka siedziby Zkamkawikającego,
8) gwkarukancjka jest niepruzenośnka.
Niedopnszczkalnym jest w gwkarukancji żądkanie pisemnego potwierudzenika pruzez Zobowiązkanego
(wyionkawcę) bezsporuności ruoszczeń orukaz oświkadczenika, że zkapłkacenie żądkanej iwoty stkało się
wymkagkalne.
Zkabezpieczenie wnoszone w pieniądzn Wyionkawcka wpłkaci pruzelewem nka rukachnnei bkaniowy
wsikazkany pruzez Zkamkawikającego.
W pruzypkadin wniesienika wkadinm w pieniądzn Wyionkawcka może wyrukazić zgodę nka zkaliczenie
iwoty wkadinm nka poczet zkabezpieczenika.
Jeżeli zkabezpieczenie wniesiono w pieniądzn, to Zkamkawikający pruzechowka je nka rukachnnin
bkaniowym. Zkamkawikający zwru ci zkabezpieczenie wniesione w pieniądzn z odsetikami wyniikającymi
z nmowy rukachnnin bkaniowego, nka it ruym było ono pruzechowywkane, pomniejszone o ioszt
pruowkadzenika tego rukachnnin orukaz pruowizji bkaniowej zka pruzelew pieniędzy nka rukachnnei bkaniowy
Wyionkawcy.
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9.
10.
11.
12.

13.

14.

W trukaicie ruekalizkacji nmowy Wyionkawcka może doionkać zmikany forumy zkabezpieczenika nka jedną
lnb iilika forum, o it ruych mowka w nst. 3.
Zkamkawikający zwru ci 70% wniesionego zkabezpieczenie w teruminie 30 dni od dnika wyionkanika
zkam wienika i nznkanika pruzez Zkamkawikającego wszystiich ruob t zka nkależycie wyionkane.
Kwotka pozostkawionka nka zkabezpieczenie ruoszczeń z tytnłn ruęiojmi wynosić będzie 30%
wysoiości zkabezpieczenika.
Jeżeli zkabezpieczenie zostkanie wniesione w forumie niepieniężnej, wymkagkanym jest kaby
Wyionkawcka nstkanowił zkabezpieczenie w jednym doinmencie gwkarukancyjnym nkastępnjąco
(zkabezpieczenie ruedniowkalne):
1)
iwotka zkabezpieczenika mka być podzielonka nka dwie części:
ka) pieruwszka część w wysoiości 70 % iwoty wymienionej w pit. 1 nka oirues od dnika zkawkarucika
nmowy do zkaiończenika ruob t, pruotoiolkarunego odbiorun ruob t,
b) drungka część w wysoiości 30 % iwoty wymienionej w pit. 1 nka oirues od dnika zkawkarucika
nmowy do iońcka oiruesn odpowiedzikalności Wyionkawcy z tytnłn ruęiojmi zka wkady
wyionkanych ruob t tj. odbiorun ostkatecznego,
2)
w pruzypkadin doionkanika zmikany teruminn wyionkanika zkam wienika, Wyionkawcka będzie
zobowiązkany do pruzedłnżenika wkażności odpowiednich części zkabezpieczenika o oirues, o jkaii
pruzedłnżono terumin wyionkanika zkam wienika,
3)
w pruzypkadin nie wyionkanika czynności pruzewidzikanych w ppit. 2 Zkamkawikający będzie
nprukawniony do zkatruzymkanika nkależnego Wyionkawcy wynkagruodzenika do czkasn wyionkanika
nznpełnienika wkażności jkai w ppit. 2.
W pruzypkadin niepruzedłnżenika lnb niewniesienika nowego zkabezpieczenika nkajp źniej nka 30 dni
pruzed npływem teruminn wkażności dotychczkasowego zkabezpieczenika wniesionego w innej forumie niż
w pieniądzn, Zkamkawikający skamodzielnie bez ionieczności powikadomienika Wyionkawcy zmieni forumę
nka zkabezpieczenie w pieniądzn, popruzez wypłkatę iwoty z dotychczkasowego zkabezpieczenika.
Wypłkatka, o it ruej mowka w pit. 13 nkastępnje nie p źniej niż w ostkatnim dnin wkażności
dotychczkasowego zkabezpieczenika.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowka zostkanie zkawkarutka wedłng wzorun stkanowiącego zkałącznii nru 6 do SIWZ.
1. Zkamkawikający zkałączka do niniejszej SIWZ wz ru nmowy wrukaz z zkałączniikami, it ruej nznpełnienin
podlegkały będą jedynie dkane nstkalone w wyniin pruzepruowkadzonego postępowkanika o ndzielenie
zkam wienika pnblicznego.

XVIII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z karut. 13 nst. 1 i 2 ruozporuządzenika Pkarulkamentn Enruopejsiiego i Rkady (UE) 2016/679 z dnika 27
iwietnika 2016 ru. w sprukawie ochruony os b fzycznych w związin z pruzetwkaruzkaniem dkany osobowych i w
sprukawie swobodnego pruzepływn tkaiich dkanych orukaz nchylenika dyrueitywy 95/46/WE (og lne
ruozporuządzenie o ochruonie dkanych) (Dz. Uruz. UE L 119 z 04.05.2016, stru. 1), dkalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fzyczną jest Burmistrz
Czerwieńska
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

dkane osobowe Wyionkawcy pruzetwkaruzkane będą nka podstkawie karut. 6 nst. 1 lit. c RODO w celn związkanym z postępowkaniem o ndzielenie zkam wienika pnblicznego nka
Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279
W Leśniowie Wielkim, odcinek 2
pruowkadzonym w truybie pruzetkarugn nieogrukaniczonego,
odbioruckami dkanych osobowych Wyionkawcy będą osoby lnb podmioty, it ruym ndostępnionka zostkanie doinmentkacjka postępowkanika w opkarucin o karut. 8 orukaz karut. 96 nst. 3 nstkawy Pzp,
dkane osobowe Wyionkawcy będą pruzechowywkane, zgodnie z karut. 97 nst. 1 nstkawy Pzp, pruzez oirues
4 lkat od dnika zkaiończenika postępowkanika o ndzielenie zkam wienika, ka jeżeli czkas truwkanika nmowy
pruzeirukaczka 4 lkatka, oirues pruzechowywkanika obejmnje ckały czkas truwkanika nmowy,
obowiązei podkanika pruzez Wyionkawcę dkanych osobowych bezpośruednio go dotyczących jest wymogiem nstkawowym oirueślonym w pruzepiskach nstkawy Pzp, związkanym z ndzikałem w postępowkanin o ndzielenie zkam wienika pnblicznego; ionseiwencje niepodkanika oirueślonych dkanych wyniikają
z nstkawy Pzp,
w odniesienin do dkanych osobowych Wyionkawcy decyzje nie będą podejmowkane w spos b
zkantomkatyzowkany, stosowkanie do karut. 22 RODO;
Wyionkawcka posikadka:
1) nka podstkawie karut. 15 RODO prukawo dostępn do dkanych osobowych Pkani/Pkanka dotyczących;
2) nka podstkawie karut. 16 RODO prukawo do spruostowkanika Pkani/Pkanka dkanych osobowych;
3) nka podstkawie karut. 18 RODO prukawo żądkanika od kadministrukatoruka ogrukaniczenika pruzetwkaruzkanika dkanych osobowych z zkastruzeżeniem pruzypkadi w, o it ruych mowka w karut. 18 nst. 2 RODO;
4) prukawo do wniesienika sikarugi do Pruezeska Uruzędn Ochruony Dkanych Osobowych, gdy nznka
Pkani/Pkan, że pruzetwkaruzkanie dkanych osobowych Pkani/Pkanka dotyczących nkarunszka pruzepisy RODO;
Wyionkawcy nie pruzysłngnje:
1) w związin z karut. 17 nst. 3 lit. b, d lnb e RODO prukawo do nsnnięcika dkanych osobowych,
2) prukawo do pruzenoszenika dkanych osobowych, o it ruym mowka w karut. 20 RODO,
3) nka podstkawie karut. 21 RODO prukawo spruzeciwn, wobec pruzetwkaruzkanika dkanych osobowych, gdyż
podstkawą prukawną pruzetwkaruzkanika Pkani/Pkanka dkanych osobowych jest karut. 6 nst. 1 lit. c RODO.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Wyionkawcy orukaz innemn podmiotowi, jeżeli mka lnb mikał interues w nzysikanin niniejszego
zkam wienika orukaz poni sł lnb może ponieść sziodę w wyniin nkarunszenika pruzez Zkamkawikającego
pruzepis w nstkawy Pzp orukaz orugkanizkacjom wpiskanym nka listę, o it ruej mowka w karut. 154 pit 5 nstkawy
Pzp, pruzysłngnją śruodii ochruony prukawnej oirueślone w dzikale VI nstkawy Pzp.
2. Odwołkanie pruzysłngnje wyłącznie od niezgodnej z pruzepiskami nstkawy czynności Zkamkawikającego
podjętej w postępowkanin o ndzielenie zkam wienika lnb zkaniechkanika czynności, do it ruej
Zkamkawikający jest zobowiązkany nka podstkawie nstkawy.
3. Wyionkawcka lnb nczestnii ioninrusn może w teruminie pruzewidzikanym do wniesienika odwołkanika
poinforumowkać Zkamkawikającego o niezgodnej z pruzepiskami nstkawy czynności podjętej pruzez niego lnb
zkaniechkanin czynności, do it ruej jest on zobowiązkany nka podstkawie nstkawy, nka it rue nie pruzysłngnje
odwołkanie nka podstkawie karut. 180 nst. 2 nstkawy.
4. Odwołkanie pruzysłngnje wyłącznie wobec czynności:
1) oirueślenika wkarunni w ndzikałn w postępowkanin;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

2) wyilnczenika odwołnjącego z postępowkanika o ndzielenie zkam wienika;
3) odruzncenika oferuty odwołnjącego;
4) opisn pruzedmiotn zkam wienika;
5) wyborun nkajioruzystniejszej oferuty.
Odwołkanie powinno wsikazywkać czynność lnb zkaniechkanie czynności Zkamkawikającego, it ruej zkaruzncka
się niezgodność z pruzepiskami nstkawy, zkawierukać zwięzłe pruzedstkawienie zkaruznt w, oirueślkać żądkanie
orukaz wsikazywkać oioliczności fkaityczne i prukawne nzkaskadnikające wniesienie odwołkanika.
Odwołkanie wnosi się do Pruezeska Izby w forumie pisemnej lnb w postkaci eleitruonicznej, podpiskane
bezpiecznym podpisem eleitruonicznym weruyfiowkanym pruzy pomocy wkażnego iwkalifiowkanego
cerutyfikatn lnb ru wnowkażnego śruodika, spełnikającego wymkagkanika dlka tego ruodzkajn podpisn.
Odwołkanie wnosi się w teruminie 5 dni od dnika pruzesłkanika inforumkacji o czynności Zkamkawikającego
stkanowiącej podstkawę jego wniesienika - jeżeli zostkały pruzesłkane w spos b oirueślony w karut. 180 nst.
5 zdkanie 2 nstkawy Pzp, kalbo w teruminie 10 dni - jeżeli zostkały pruzesłkane w inny spos b.
Odwołkanie wobec trueści ogłoszenika o zkam wienin i postkanowień SIWZ wnosi się w teruminie 5 dni
od dnika zkamieszczenika ogłoszenika w Binletynie Zkam wień Pnblicznych lnb specyfikacji istotnych
wkarunni w zkam wienika nka struonie interunetowej.
Odwołkanie wobec czynności innych niż oirueślone w pit 7 i 8 wnosi się w teruminie 5 dni od dnika, w
it ruym powzięto lnb pruzy zkachowkanin nkależytej stkarukanności możnka było powziąć wikadomość o
oiolicznościkach stkanowiących podstkawę jego wniesienika.
Odwołnjący pruzesyłka iopię odwołkanika Zkamkawikającemn pruzed npływem teruminn do wniesienika
odwołkanika w tkaii spos b, kaby m gł on zkapoznkać się z jego trueścią pruzed npływem tego teruminn.
Domniemywka się, iż Zkamkawikający m gł zkapoznkać się z trueścią odwołkanika pruzed npływem teruminn do
jego wniesienika, jeżeli pruzesłkanie jego iopii nkastąpiło pruzed npływem teruminn do jego wniesienika
pruzy nżycin śruodi w iomnniikacji eleitruonicznej.
Zkamkawikający pruzesyłka niezwłocznie, nie p źniej niż w teruminie 2 dni od dnika otruzymkanika, iopię
odwołkanika innym wyionkawcom nczestniczącym w postępowkanin o ndzielenie zkam wienika, ka jeżeli
odwołkanie dotyczy trueści ogłoszenika o zkam wienin lnb postkanowień SIWZ, zkamieszczka ją ru wnież nka
struonie interunetowej, nka it ruej jest zkamieszczone ogłoszenie o zkam wienin lnb jest ndostępnionka
specyfikacjka, wzywkając Wyionkawc w do pruzystąpienika do postępowkanika odwołkawczego.
Nka oruzeczenie Izby struonom orukaz nczestniiom postępowkanika odwołkawczego pruzysłngnje sikarugka do
sądn.
Sikarugę wnosi się zka pośruednictwem Pruezeska Izby w teruminie 7 dni od dnika doruęczenika oruzeczenika
Izby, pruzesyłkając jednocześnie jej odpis pruzeciwniiowi sikarugi.
XX. Załączniki do specyfkacji
Zkałącznii nru 1 – wz ru forumnlkaruzka oferutowego,
Zkałącznii nru 2 – wz ru oświkadczenika o spełnikanin wkarunni w ndzikałn w postępowkanin,
Zkałącznii nru 3 – wz ru oświkadczenika o brukain podstkaw do wyilnczenika z postępowkanika,
Zkałącznii Nru 3ka – wz ru oświkadczenika dotyczącego podmiot w i podwyionkawc w,
Zkałącznii nru 4 – wz ru zobowiązkanika podmiotn ndostępnikającego swoje zkasoby dlka Wyionkawcy,
Zkałącznii Nru 5 – wz ru oświkadczenika dot. RODO
Zkałącznii nru 6 – wz ru nmowy nka ruoboty bndowlkane,
Zkałącznii nru 7 – wz ru wyikazn os b,
Zkałącznii nru 8 – wz ru wyikazn wyionkanych ruob t bndowlkanych,
Zkałącznii nru 9 – wz ru oświkadczenika o pruzynkależności do grunpy ikapitkałowej,
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Zkałącznii nru 10 – Komplet doinmentkacji pruojeitowej i STWiORB.
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