Zamawiający:
Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice |tel. 048 6117100| faks 048 614-20-48
www.kozienice.pl
znak sprawy nadany przez Zamawiającego: WI.7226.V.1.2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Postępowanie w trybie:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwotę określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48
etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”
realizowanego w ramach zadania budżetowego pn.:
„PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie gminy Kozienice”.
Rodzaj zamówienia: Usługa

Zatwierdzam:
Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Piotr Kozłowski

Kozienice, 4 marca 2020 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
tel. 048 6117100, faks 048 6142048.
strona internetowa : www.kozienice.pl
adres poczty elektronicznej w postępowaniu: przetargi@kozienice.pl
godziny urzędowania Zamawiającego:
- poniedziałek: 8:00 do 17:00
- wtorek-czwartek: 7:30 do 15:30
- piątek: 7:30 do 14:30.

2. Definicje

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów
przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.
U. z 2019, poz. 1843);
Ustawie Pzp– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.
1843);
3. Tryb udzielenia zamówienia

3.1. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
w związku z art. 39 i nast. ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3.2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3.3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa Pzp, zgodnie z którą w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Opis, informacje oraz zasady finansowanie przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do
sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi
krajowej nr 48 – etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”. Prace obejmują w szczególności
opracowanie:
- dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża drogowa,
- dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża elektryczna ,
- dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża teletechniczna,
- dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża sanitarna,
- dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących
z inwestycją,
- geotechnicznych warunków posadowienia obiektu,
- projektu stałej organizacji ruchu,
- dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej niezbędnej do nabywania nieruchomości
dla działek dzielonych,
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla branży drogowej, elektrycznej,
teletechnicznej i sanitarnej oraz sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- przedmiarów robót - branży drogowej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, oraz sieci i urządzeń
uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- kosztorysów inwestorskich branży drogowej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, oraz sieci i
urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
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- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowań środowiskowych,
- uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, w tym pozwolenia wodnoprawnego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) potwierdzonej przez organ administracji o wszczęciu postępowania.
Wspólny słownik Zamówień:
Główny przedmiot:
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III i IV SIWZ.
4.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.), ustawy z dnia 21.03.1985r
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1716 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, warunkami i wytycznymi wydanymi przez GDDKiA oraz gestorów sieci, dokumentacją
koncepcji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 – Etap II – odc. od km
123+200 do km 124+750 oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4.4. Finansowanie:
- Zadanie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Budżetu Gminy Kozienice.
- Inwestorem zadania będzie GDDKiA Oddział w Warszawie w imieniu którego należy uzyskać wszelkie,
opinie, uzgodnienia, warunki, opinie, decyzje.

-

4.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
na dokumentację projektową będącą przedmiotem postępowania minimum 36 miesięcy gwarancji.
Wymaga się, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium
oceny ofert. Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z zapisami pkt. 22 SIWZ.

4.6. Zamówienia częściowe:
Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
5.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy
Pzp.

6.

Zmawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji
niniejszej umowy, ważnej w okresie trwania umowy (lub odnawialnej) z dostarczeniem do
Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne.
Dokument ten w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. W przypadku ubezpieczenia
nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie,
że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.

7.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej, ochronie danych osobowych oraz warunkach
realizacji zamówienia związanych z zatrudnieniem osób na umowę o pracę.

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.2. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuję, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą
w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
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b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszorowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 – etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji.
d. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień
publicznych.
e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
Pzp”, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
f. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowane przez okres obowiązywania umowy,
a następnie przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji,
a w przypadku finansowania zadania ze środków pochodzących z UE czas przechowywania
wynikać będzie z umów o dofinansowanie, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
g. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także, na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, prawo sprostowania danych , ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7.4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał
w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej branży drogowej objętej przedmiotem
zamówienia. Realizacja powyższych czynności musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą
w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
wykonawcę lub podwykonawcę.
Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie dotyczące w/w wymogu zgodnie
z treścią określoną w załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz oferty.
Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym część II do
niniejszej SIWZ.
8.

9.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania niniejszego zamówienia:

do dnia 15.12.2020r.

Warunki udziału w postępowaniu
9.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie
opisanym w pkt.9.2. SIWZ.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.2.1.

Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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9.2.2.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a. w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
opracował min. 2 dokumentacje projektowe zawierające: Projekt Budowlany (na podstawie którego
uzyskano Pozwolenie na budowę lub ZRID) i Projekt Wykonawczy, w zakresie budowy lub rozbudowy
drogi lub ulicy klasy min. L, o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 0,6 km.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1716 z późn. zm.)
b. osób – potencjał kadrowy:
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca na każdą funkcję wskazana poniżej musi wskazać osoby które będą dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) Projektant branży drogowej – Główny Projektant:
minimalna liczba osób – 1,
kwalifikacje zawodowe – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń do projektowania, wydane na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania,
minimalne doświadczenie: doświadczenie przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych
obejmujących Projekt Budowlany (na podstawie którego uzyskano Pozwolenie na budowę lub
ZRID) i Projekt wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. L, o łącznej długości
tych dróg lub ulic min. 0,6 km na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego
dokumentację branży drogowej,
2) Sprawdzającego dokumentację branży drogowej:
minimalna liczba osób – 1,
kwalifikacje zawodowe – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń do projektowania, wydanej na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania,
minimalne doświadczenie: doświadczenie przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych
obejmujących Projekt Budowlany (na podstawie którego uzyskano Pozwolenie na budowę lub
ZRID) i Projekt wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. L, o łącznej długości
tych dróg lub ulic min. 0,6 km na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego
dokumentację branży drogowej.
-

Przez pojęcie „Projektant branży drogowej” lub „Sprawdzający” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta
lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z
późn. zm.).
Przez opracowanie dokumentacji projektowej rozumie się wystawienie Protokołu odbioru dokumentacji
projektowej lub równoważnego dokumentu.
Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji projektu.
UWAGA:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę o których mowa w pkt. 9. 4, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego
podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
3) Projektant, o których mowa w pkt. 9.2.2.b. powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) wraz z
obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy.
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4) Zamawiający określając wymogi dla osób, o których mowa w pkt. 9.2.2.b) w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe nabyte w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane.
5) Niezależnie od powyższych wymagań Wykonawca zapewni w ramach należytego wykonania
zamówienia wykonanie projektów branżowych i pozostałych opracowań przez ekspertów
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia projektowe wydane na podstawie
obowiązujących przepisów.
6) Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt. 9.2.2.a siwz nie podlega sumowaniu. Oznacza
to, że:
Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
Jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie
warunku w pkt. 9.2.2.b Wykonawcy wykazują łącznie.
9.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9.3.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.3.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1,
i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt. 9.2 SIWZ.

9.3.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.3.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.
11.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9.3.5.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana,
Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym. winna zawierać co najmniej:
- strony umowy,
- przedmiot i cel działania konsorcjum,
- zakres prac powierzonych do wykonania każdej ze stron i sposób współdziałania,
- okres obowiązywania umowy (obejmujący również okres rękojmi i gwarancji jakości),
- sposób odpowiedzialności,
- sposób rozliczenia płatności,
- obowiązki i uprawnienia partnerów, w tym lidera,
- regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum.

9.4.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a Pzp i kluczowe części zamówienia.

9.4.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.4.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając nie budzące wątpliwości co do czasu, sposobu
i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
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niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została
zamieszczona w Części I SIWZ – Załącznik nr 4.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć wymagane
zobowiązanie.
9.4.3.

Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

9.4.4.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.4.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 9.2.2.

9.4.6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w w pkt. 11.1

9.4.7.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, tj. „Projekt budowlany” - branża drogowa i „Projekt wykonawczy” - branża drogowa
bez udziału podwykonawców.
W zakresie kluczowych części zamówienia przewidzianych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca musi dysponować własnym doświadczeniem i nie może powoływać się
na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz wykonywać je przy udziale podwykonawców.

10. Wykluczenie Wykonawcy
10.1.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz dodatkowo w art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp, tj:
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

10.2.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 pkt. 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
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zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

11.

10.3.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody na podstawie pkt.
10.2 siwz.

10.4.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

10.5.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
11.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania
ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
a)

nie podlega wykluczeniu

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy
Pzp Zamawiający zgodnie z pkt. 9.4.2 SIWZ żąda dokumentu stanowiącego załącznik nr 4
Części I SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
1) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)

wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w części I SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z treścią niniejszej
SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w części I SIWZ –
załącznik nr 6 do SIWZ;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
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a)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie
dostępnych bazach danych. Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne i
elektronicznie prowadzone bazy danych z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać
określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Zapisy pkt. 11.3 stosuje
się.

11.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W sytuacji, gdy ww dokumenty samodzielnie zostaną pobrane przez
Zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazanych przez Wykonawcę
zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w formie pisemnej tłumaczenia ww dokumentu na
język polski.
Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy
danych z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty.
11.4. W zakresie oceny podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca celem dochowania terminu
3 dniowego winien przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną lub faxem (dane w pkt. 16.1.)
a oryginał niezwłocznie pocztą na adres Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
11.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym
uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, ż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
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 art. 24 ust. 5 pkt.
1), 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 Wykonawcy. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
11.6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie
określonej w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.2) lit.
a). Zapisy pkt. 11.2.2) lit. a) stosuje się.
11.7. Uwaga: Na etapie składania ofert nie należy składać dokumentów o których mowa w pkt. 11.2 SIWZ.
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12.

Wadium
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na wykonanie zamówienia.

15.
15.1

Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania ogólne
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania.
2) Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 Części I do niniejszej
SIWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
a) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 11.1 SIWZ (składane w oryginale),
b) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego/innych podmiotów zobowiązanie
wymagane postanowieniami pkt.9.4.2 SIWZ, oraz oświadczenia dla podmiotów na zdolnościach
lub sytuacji których polega Wykonawca (składany w oryginale),
c) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii)
d) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoby
podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa (składane w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii).
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem

odręcznym.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie

formularzy (załączników do SIWZ), powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.
7) Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte.
8) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą

były ponumerowane. Strony te mogą być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do
oferty pełnomocnictwa. Strony niezapisane nie muszą być numerowane. Strony zawierające
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności,
itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
9) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy
i siedziby (adresu), NIP/PESEL, KRS/REGON.
10) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane

przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
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11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem

treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
12) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz

cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 PZP.
13) Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna
jest wersją wiążącą.
14) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
15) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 14, składane są w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie o którym mowa w pkt. 9.4.2 należy złożyć
w oryginale.
16) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
17) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

lub oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
18) W przypadku, gdy za Wykonawcę działa pełnomocnik, stosowne pełnomocnictwo powinno być

dołączone do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do podjęcia
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
19) Pożądane

przez Zamawiającego jest wskazanie w
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

15.2

ofercie

załączonych

załączników

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
15.2.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
15.2.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

16.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami oraz o zmianie SIWZ
16.1
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje /wyjaśnienia,
zapytania/ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyższych dokumentów faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (mail)
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 123 z póżn. zm.) na adres: przetargi@kozienice.pl. przed upływem wskazanego terminu,
a oryginał dokumentu w formie pisemnej należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem operatora
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pocztowego w rozumieniu ustawy dnia 23.11.2012r. „Prawo pocztowe” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z
późn. zm.) na adres zamawiającego, osobiście, za pośrednictwem posłańca. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje /wyjaśnienia,
zapytania/ faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania (w przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę domniemywa się, iż
pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany e-mail lub faks podany przez Wykonawcę
zostało doręczone w sposób umożliwiającv zapoznanie się Wykonawcy z pismem).
Uwaga: pisma przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje /wyjaśnienia, zapytania/ przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej powinny mieć postać wiadomości wraz z załącznikiem/ami,
tj. skanem lub zdjęciem oryginału dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy lub skanem albo zdjęciem kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z
oryginałem. Inna postać wiadomości nie będzie uznana przez Zamawiającego. Oryginał dokumentu
należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres zamawiającego.
Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod
rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w pkt. 11.2 , 11.3 i 11.4.; uzupełnienie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie
Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, złożenia oświadczeń i dokumentów
wymienionych w pkt. 11 niniejszej SIWZ(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o
którym mowa w art. 26 ustawy Pzp) i umowy.
Oświadczenia lub dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia” należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Zobowiązanie o którym mowa w pkt. 9.4.2 należy złożyć w oryginale.

17.

16.2

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści
SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

16.3

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 16.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

16.4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 16.2. SIWZ

16.5.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Maria Gawryjołek, Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pok. 12.

16.6

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą
elektroniczną na adres: przetargi@kozienice.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do adresata przez upływem terminu.

16.7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert
zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na
stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis
art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

16.8.

Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, w pokoju nr 111- Sekretariat,
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
16 marca 2020r.
do godziny
10:45
Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II - odc. od km 123+200 do km
124+750”.
Nie otwierać przed dniem 16.03.2020r., przed godz. 11:05.
Na kopercie z ofertą oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.
18.
18.1

18.2

19.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY”
należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr ….”
Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

Miejsce i termin otwarcia ofert
19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, II piętro, Sala konferencyjna
w dniu

16 marca 2020r.

o godzinie

11:05

19.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
19.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
19.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
19.5. W trakcie otwierania kopert z ofertami, Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
2) Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3) Informacje dotyczące ceny oferty zawarte w Formularzu Oferty,
4) Informacje dotyczące okresu gwarancji zawarte w Formularzu Oferty.
19.6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z otwarcia ofert.
19.7. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę która została złożona po terminie.
20.

Termin związania ofertą
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20.1

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa z dniem 14.04.2020r.

20.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

20.3

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

21. Opis sposobu obliczenia ceny
21.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca wycenę przedmiotu
zamówienia musi oprzeć na załączonej Koncepcji Projektu – „Dokumentacji koncepcji na budowę ciągu
pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 – etap II – odc. od km 123+200 do km 124+750”.
21.2. Wyliczoną cenę oferty brutto, zawierającą cenę netto, należy wpisać do Formularza Oferty stanowiącego
załącznik nr 1 Części I SIWZ. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
21.3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. m.in.:
1) wymogi o których mowa w Koncepcji Projektu – „Dokumentacji koncepcji na budowę ciągu
pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 – etap II – odc. od km 123+200 do km
124+750”,
2) wszystkie koszty pozyskania we własnym zakresie materiałów związanych z realizacją
zamówienia, w tym koszty:
map do celów projektowych,
badań geotechnicznych, jeśli projektant uzna konieczność ich wykonania,
pomiarów geodezyjnych,
warunków technicznych budowy i przebudowy infrastruktury technicznej,
niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem
poprawności i oceną dokumentów otrzymanych od innych podmiotów w tym zakresie
oraz inne czynności, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,
wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i
zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy,
koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, raportów, decyzji i ocen związanych z ochroną
środowiska, w tym oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli będzie wymagane,
3) koszty dojazdów, wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu
prawnego na dzień wszczęcia postępowania,
4) koszty opracowania przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 4.1.,
5) koszty nadzoru autorskiego na etapie budowy obiektu na podstawie opracowanej przez
projektanta dokumentacji projektowej,
6) przekazanie praw autorskich do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji,
7) koszty ubezpieczenia,
8) koszty usuwania wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu.
21.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
stosując zasadę określoną w art.106e ust.11 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz słownie.
Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
21.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawca składa stosowne oświadczenie lub
może odpowiednio zmodyfikować formularz oferty i zamieścić w nim oświadczenie (np. o treści:
Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT w następującym zakresie …… (wypełnić zgodnie z wymogami art. 91 ust. 3a Pzp).
21.6.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia,
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

określone

zostały

21.7.

Wykonawcę obciąża ryzyko prawidłowego określenia wysokości swojego wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich niezbędnych prac.

22. Kryteria oceny ofert
22.1 Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione przez
Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Wartość punktowa wagi w %

Cena (C)
Okres gwarancji (G)
Potencjał kadrowy (K)

60
10
30

gdzie 1% = 1pkt
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta od każdego członka komisji przetargowej,
wynikająca z sumy punktów przyznanych za poszczególne kryteria oceny ofert wynosi – 100 pkt.
Suma punktów przyznanych danej ofercie przez każdego członka komisji przetargowej dokonującego
oceny, stanowić będzie łączną liczbę punktów jaką otrzyma dana oferta.
22.2

Zasady oceny kryterium „cena” (C)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów gdzie 1% = 1pkt.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

gdzie:
C
Cmin
Co
22.3

liczba punktów za kryterium „cena”
najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł)
cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł)

Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (G)
W kryterium „Okres gwarancji” ocena punktowa kryterium dokonana zostanie na podstawie
wypełnionego „Formularza ofertowego” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Wymagane jest podanie
w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji w miesiącach. W przypadku jeżeli Wykonawca w Formularzu
Ofertowym nie zaznaczy żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty minimalny okres
gwarancji określony w pkt. 4.6. SIWZ.
Zgodnie z zapisem pkt. 4.6. SIWZ okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca
poda w ofercie termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do porównania i oceny ofert Zamawiający
przyjmie wartość określona dla przedziału 43 - 48 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres
zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów, gdzie 1% = 1pkt.
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane następująco:
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Nazwa Kryterium
Okres gwarancji wynoszący min. 36 m-cy
Okres gwarancji wynoszący 37 m-cy do 42 m-cy
włącznie
Okres gwarancji wynoszący 43 m-cy do 48 m-cy i
powyżej
Uwaga: powyższa punktacja nie kumuluje się.
22.4.

Maksymalna wartość punktowa wagi w %
0
5
10

Zasady oceny kryterium „Potencjał kadrowy” (K)
W ramach kryterium „Potencjał kadrowy” punkty zostaną przyznane w skali punktowej do 30 punktów za
dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do pełnienia funkcji:
- Projektanta drogowego – max. 15 pkt.,
- Sprawdzającego
- max. 15 pkt.
gdzie 1% = 1pkt.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanych przez Wykonawcę w „Formularzu
ofertowym” opracowań projektowych dla osób proponowanych do pełnienia funkcji Projektanta
drogowego i Sprawdzającego. Dokument ten powinien zawierać wykaz opracowań potwierdzających
doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej.


Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta drogowego, tj. doświadczenie przy
opracowaniu Projektu Budowlanego (na podstawie którego uzyskano Pozwolenie na budowę lub
ZRID) budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy minimum L o długości minimum 0,6 km na
stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej.
Liczba punktów zostanie przyznana następująco:
za wykazanie wykonania 1 dokumentacji projektowej potwierdzającej powyższe
wymagania – 0 pkt.,
za wykazanie wykonania 2 dokumentacji projektowych potwierdzających powyższe
wymagania – 10 pkt.,
za wykazanie wykonania 3 lub więcej dokumentacji projektowych potwierdzających powyższe
wymagania – 15 pkt.,
za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 pkt.,
za zadanie które nie potwierdza spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 pkt.



Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Sprawdzającego, tj. doświadczenie przy
opracowaniu Projektu Budowlanego (na podstawie którego uzyskano Pozwolenie na budowę lub
ZRID) budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy minimum L o długości minimum 0,6 km na
stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej.
Liczba punktów zostanie przyznana następująco:
za wykazanie wykonania 1 dokumentacji projektowej potwierdzającej powyższe
wymagania – 0 pkt.,
za wykazanie wykonania 2 dokumentacji projektowych potwierdzających powyższe
wymagania – 10 pkt.,
za wykazanie wykonania 3 lub więcej dokumentacji projektowych potwierdzających powyższe
wymagania – 15 pkt.,
za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 pkt.,
za zadanie które nie potwierdza spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Za wykonanie zadania należy rozumieć podpisanie końcowego Protokołu odbioru lub równoważnego
dokumentu.
Jeżeli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca dokona zmiany osoby wskazanej
na stanowisko, które podlega ocenie i punktacji w ramach kryterium „Potencjał kadrowy” opisane w pkt.
22.4., wówczas Zamawiający w ramach tego kryterium nie przyzna punktów.

16

Wykonawca w ramach kryterium „Potencjał kadrowy” może wskazać tylko jedną osobę na dane
stanowisko. W przypadku wskazania więcej osób do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie
jedynie osobę która została wskazana jako pierwsza w kolejności.
Łączna uzyska liczba punktów stanowić będzie sumę punktów przyznanych w ramach poszczególnych
kryteriów wymienionych w pkt. 22.1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnia wszystkie postawione w niniejszej
SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiącą sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G+K
gdzie:
P –
C –
G –
K -

łączna liczba punktów oferty ocenianej
liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”,
liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Potencjał kadrowy”.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszy bilans
wskazanych wyżej kryteriów.
22.4

Sposób badania ofert:
1) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
2) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) W przypadku „procedury odwróconej” Zamawiający może zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza.

22.5

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 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.

22.6

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
Nie dopuszcza się prowadzenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

22.7

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust. 1 lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

22.8 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
22.9

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

17

22.10

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

22.11

Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22.12

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

22.13

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

23. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
23.1. Zgodnie z przepisami ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej,
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej,
4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
23.2 Wzór umowy został określony w Części II SIWZ.
23.3 Możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącym Część II SIWZ.
23.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.93 ust.4

ustawy pzp.
23.5 Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.
23.6 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty, wymagane zapisami

umowy.
23.7 Warunki określone w umowie są nadrzędne w stosunku do treści szczegółowych specyfikacji

technicznych. Dotyczy to w szczególności: wymaganych dokumentów budowy, warunków płatności.
24

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
24.1 Z wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy pzp
zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy załączonym do niniejszej SIWZ- Część II SIWZ.
24.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są
zobowiązani przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia dostarczyć umowę regulującą ich
współpracę.
24.3 Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem postanowień art. 94
ust.2 ustawy Pzp.
24.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zwarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
25.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
26. Podwykonawstwo
26.1 Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać zastrzeżone przez Zamawiającego kluczowe części
zamówienia, o których mowa w pkt. 9.4.7.SIWZ.
26.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałej (niezastrzeżonej w pkt. 26.1 jako kluczowe) części
zamówienia podwykonawcy.
26.3. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia podał nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych
w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w pkt. 26.3. w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawców.
26.4.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już
znane. W przypadku braku informacji o części zamówienia, która zostanie powierzona
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał
z podwykonawców przy jego realizacji. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Powyższe
dotyczy również podmiotu na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia. Podmiot
udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji zamówienia, których te zdolności dotyczą.

26.5.

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa został określone w Części II – wzór umowy.

27. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:
 Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
28. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

Lp.
Nr załącznika
CZĘŚĆ I – Załączniki
1

Załącznik nr 1

2

Załącznik nr 2

3

Załącznik nr 3

4

Załącznik nr 4

Nazwa załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia (podst. art. 25a dot. przesłanek wykluczenia)
Wzór oświadczenia (podst. art. 25a dot. spełniana warunków)
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
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5

Załącznik nr 5

6

Załącznik nr 6

7

Załącznik nr 7

Wzór wykazu usług
Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia
Wzór oświadczenia (dot. przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej)

CZĘŚĆ II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
CZĘŚĆ III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ IV – Dokumentacja koncepcji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48
Etap II – odc. od km 123 + 200 do km 124 + 750.
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