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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek
tel. /063/ 279 40 60; fax. /063/ 279 40 66
www.gmina.turek.ple-mail: ug@gmina.turek.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie
zatoki i odwodnienia”

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna:
Art. 10 oraz Art. 39-46 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
Wspólny słownik zamówień publicznych:
Kod CPV: 45.23.31.20-6.

Informacja o przetargu została umieszczona:
•
•
•

W Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem …………..
Na stronie internetowej: http://bip.gmina.turek.pl
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek.
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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek
tel. /63/279 40 60 fax. /63/279 40 66
e-mail: ug@gmina.turek.pl
www.gmina.turek.pl.

2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego

o

wartości

zamówienia

nie

przekraczającej

kwoty

określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia. Na zadanie składają się dwie
dokumentacje projektowo – kosztorysowe. Pierwsza obejmuje „przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Turkowice” polega na poszerzeniu istniejącego odcinka drogowego drogi gminnej
nr. 663542P o 0,8 m do szerokości 5,0 m na długości 990 m. Przedmiotem drugiej dokumentacji
jest „przebudowę drogi gminnej w miejscowości Turkowice- wykonanie zatoki i odwodnienia”
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polegająca na wykonaniu zatoki przy krawędzi jezdni, poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem
odwodnienia na odcinku 70 m.
Zakres robót obejmował będzie:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji poszerzenia jezdni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji,
- zabudowę krawężnika drogowego 12x25,
- wykonanie odwodnienia,
- wykonanie w-wy odcinającej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu
jezdni,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

Całość robót wykonywana będzie w pasie drogowym drogi gminnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe
branżowo projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe
Uwaga: Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach, nazwy, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia są wyłącznie przykładem ich użycia i nie
należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy.
W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne opisywanym i spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. Przed wbudowaniem
materiału lub urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań
równoważnych.
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Świadczenia dodatkowe /roboty, usługi, dostawy/, które należy wykonać w ramach niniejszego
zamówienia,

a

które

nie

są

ujęte

w

załączonych

przedmiarach

robót/kosztorysach

ofertowych/kosztorysach nakładczych to w szczególności:
a) urządzenie i ochrona terenu budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów na czas
budowy,
b) naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robót budowlanych,
c) deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych
materiałów do obrotu i zastosowania w budownictwie, kosztorys powykonawczy,
d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
a także inne świadczenia nieobjęte niniejszym spisem a zawarte we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 7 do SIWZ

Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty dokonania
ostatecznego odbioru robót. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając
się w tej kwestii w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane/usługi objęte
przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób
określony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w tym w szczególności
obejmujących:
- prace wykończeniowe,
- obsługa maszyn i urządzeń drogowych.
Sposób dokumentowania:
Zgodnie z § 4 ust. 10 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do
przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o
pracę, a następnie na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem
potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na
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dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo
żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę.

4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków.
5.1 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu,
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.3

5.2

Podstawy wykluczenia

5. 2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych wart. 24 ust. 1
ustawy PZP,
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy
5.2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1. następuje:
a) w przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. a-c ustawy PZP - jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa:
- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy PZP,
- w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
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- w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy PZP,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 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. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. 5.2.3.
5.2.5. W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5.2.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.2.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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5.2.8. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2, Wykonawcy
składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7, w sposób i w trybie tam
określonym.

5.3 Warunki udziału w postępowaniu , o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnej ustawy – zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
5.3.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny
podmiot, na którego sytuacji ekonomicznej lub finansowej polega wykonawca (sytuacja ekonomiczna
lub finansowa w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma
ubezpieczeń dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń związanych z
przedmiotem zamówienia) nie może być niższa niż równowartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych
00/100)
5.3.3 zdolności technicznej i zawodowej - zamawiający w zakresie tego warunku określa
następujące minimalne poziomy zdolności.
a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże ,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej:
Jedną robotę polegającej na budowie lub przebudowie drogi z wykonaniem warstwy wiążącej z
betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o długości nie mniejszej niż 300
m., lub jedną robotę polegającą na poszerzeniu drogi o długości nie mniejszej niż 800 m.
b) Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże , że dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą
funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane w branży drogowej - bez
ograniczeń.

5.4

Dysponowanie zasobami innych podmiotów

5.4.1. 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 lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
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stosunków prawnych.
5.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
ustawy PZP.
5.4.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5.4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.4.6. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku
istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane
w pkt 5.7, w sposób i w trybie tam określonym.
5.4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże

zdolności

techniczne

lub

zawodowe

lub

sytuację

finansową

lub

ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3
5.5 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
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wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

5.6

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).

5.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
5.6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla
pełnomocnika

do

reprezentowania
publicznego.

reprezentowania
w

postępowaniu

Pełnomocnictwa

takie

w
i

postępowaniu
zawarcia

należy

złożyć

o

udzielenie

umowy
w

w

oryginale

zamówienia

sprawie
lub

kopii

albo

zamówienia
notarialnie

poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone
warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
5.6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie
żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt 5.2
5.7. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3.
Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7, w sposób i w trybie tam
określonym. (pkt 5.7- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA)

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania
części przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga wskazania w oświadczeniu, (załącznik nr 1 do SIWZ) przez Wykonawcę
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części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
4. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza
powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia zaniedbania jego własnych
pracowników.
5. Zamawiający wszelkie kwestie związane z podwykonawstwem uregulował we wzorze umowy

7.

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie we wskazanym zakresie - wypełniony

i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ;
7.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o

którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to musi potwierdzać 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.
7.3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.
7.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma
ubezpieczenia dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń związanych z
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przedmiotem zamówienia) nie może być niższa niż równowartość 100 000,00 zł.
b)

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty. Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ
wraz z dowodami.
c)

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ.
7.5

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w pkt 7.4, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7.6 Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, a jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia w formie oryginału bez wezwania terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ.
7.7 Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
2)Jeżeli zasady

reprezentacji nie

wynikają jednoznacznie

z dokumentu rejestracyjnego

(ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej
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notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3)W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dowód, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego.
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2
ustawy.

8. Informacje
o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.

8.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zastępca
Wójta - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego – Katarzyna
Skotarek oraz Inspektor Agnieszka Gabrysiak tel. (063) 279 40 71/73
8.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata (konieczne jest potwierdzenie
otrzymania wiadomości) przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Nie udziela się żadnych ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieścić je na stronie internetowej, 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.

9. Wymagania dotyczące wadium.
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9.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
9.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 57 8557 0009 0800 0910 2008 0003
9.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
9.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie w siedzibie
Zamawiającego Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
9.7. Nie wniesienie wadium w terminie określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy prawo zamówień publicznych.

10. Termin związania ofertą.
10.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. 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
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związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1.

Wymagania podstawowe

11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
11.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
11.1.5. Wzory załączników dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z podanymi wzorami.
11.1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego podpisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie

nazwy

firmy

i siedziby.
11.1.7. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
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11.1.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień
publicznych.

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty, tj.:
- zapoznał się z dokumentacją projektową,
- dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji
lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

11.2.

Forma oferty

11.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
11.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
11.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
11.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
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Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
11.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11.3.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniu zawartym w Formularzu Oferty),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacji techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie
art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr
5 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie
odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii.
Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu
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zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak
wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje
jawnością całej oferty.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1.

Miejsce i termin składania ofert

12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy
Turek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godziny 900
12.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i
odwodnienia”
Nie otwierać przed dniem 7 kwietnia 2017r., godz. 930
12.1.3. W przypadku dostarczenia oferty pocztą - ofertę należy umieścić w drugim opakowaniu, bez
podania informacji o nadawcy.
12.1.4. W przypadku braku klauzuli „Nie otwierać przed dniem .............." Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia.
12.2.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Turek ul. Ogrodowa 4,
pokój nr 29 w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 930

12.3.

Tryb otwarcia ofert

12.3.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12.3.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
12.3.3. 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.
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12.3.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i liczbę kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

13.1.

Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
dokumentacją projektową i przedmiarem robót, zwracając szczególną uwagę czy
dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny
z dokumentacją;

13.2.

W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez
Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien
niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu do składania
ofert.

13.3.

Wykonawca nie może korygować ilości robót umieszczonych w przedmiarze robót. Jeżeli
w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany
ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art.38 ust.1 z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

13.4.

Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających
z niedopełnienia obowiązku wymienionego w ppkt 13.1 i 13.2., chyba że wady lub braki
w dokumentacji projektowej miały charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy
dołożeniu należytej staranności.

13.5.

Wykonawca

upewni się

co

do

prawidłowości oraz

ilości

robót

wymienionych

w przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych/kosztorysach nakładczych, które powinny
pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla
właściwego wykonania i wykończenia robót.
13.6.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z dokumentacji projektowej i przekazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby
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niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych porządkowych, koszty
zagospodarowania, dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat
z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym –
z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
13.7.

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ryczałtową oferty w oparciu o załączoną do SIWZ
dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia. Oferta cenowa (brutto) musi
zawierać wszystkie niezbędne składniki łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług
VAT. Załączone do oferty kosztorysy nie będą podstawą oceny ofert lecz mają charakter
informacyjny.

13.8.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych.

13.9.

Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty.

13.10. Cenę oferty należy podać brutto (w ujęciu: cena netto plus VAT równa się cena brutto)

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

14.2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:

CENA - 60 %
Kryterium będzie obliczane według wzoru:

C - ilość punktów w kryterium oceny
Cn - najniższa cena wśród ocenianych ofert
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Co - cena oferty podlegającej ocenie
Wk- waga kryterium oceny

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI - waga kryterium 40%
Kryterium będzie obliczane według wzoru:

G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - wyrażony w miesiącach okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach,
Wk - waga kryterium oceny.

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od
daty dokonania ostatecznego odbioru robót.
Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy od
daty dokonania ostatecznego odbioru robót.
Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji
poniżej 36 miesięcy. Tego rodzaju działanie Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego
oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wydłużenie przez Wykonawcę w ofercie maksymalnego okresu udzielonej gwarancji ponad
60 miesiący skutkować będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium Zamawiający
weźmie pod uwagę wyłącznie okres 60 miesiący.
14.3.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert
– CENA 60%, OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI – 40% .

14.4.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

14.4.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
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a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.4.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie.
14.4.3. W przypadkach wymienionych w art.87 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień

publicznych

Zamawiający

dokona

poprawek

w

ofercie,

niezwłocznie

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.5.

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

14.6.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.

14.6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców.
14.6.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
14.6.3. Przedstawienie

przez

Wykonawcę

informacji

nieprawdziwych

mających

wpływ

na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, niezależnie od innych skutków przewidzianych
prawem.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
15.1.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
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15.2.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści ww. informacje
również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turku.

15.3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych o ofertach.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.1.

Informacje ogólne.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji.

16.2.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej
podanej w ofercie brutto;
16.2.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed
podpisaniem umowy nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
16.3.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
-

pieniądzu;

-

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

-

gwarancjach bankowych;

-

gwarancjach ubezpieczeniowych;

-

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U
z 2007r. Nr 42, poz.275),
Strona 23 z 27
ZAMAWIAJĄCY - GMINA TUREK

Znak sprawy: GKI-GB.ZP.271.4.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
a za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
-

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,

-

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

-

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

16.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 57 8557 0009 0800 0910 2008 0003
16.3.3. Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

je

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
16.3.4. Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

postaci

gwarancji

bankowej

lub

gwarancji

ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać
zobowiązanie Gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty,
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, że zaistniałe okoliczności związane są z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy, oraz termin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu
gwarancji.
16.3.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie
do treści art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
16.3.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
16.4.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.4.1. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
(ostatecznego odbioru) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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16.4.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
16.4.3. Kwota, o której mowa wyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.1.

Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych umowa
w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy prawa zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.

17.2.

Wzór umowy został przedstawiony jako załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ

17.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

18. Finansowanie zamówienia.
18.1. Zamówienie będzie realizowane z środków finansowych budżetu Gminy Turek.
18.2

Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia
faktury.

18.3

Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru,
potwierdzony przez strony.

19. Informacja o zamówieniach częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
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21. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Informacja o aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, na podstawie art. 180 ust. 2 przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się na zasadach określonych ustawą.
Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

24. Wykaz załączników do SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
Lp.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Strona 26 z 27
ZAMAWIAJĄCY - GMINA TUREK

Znak sprawy: GKI-GB.ZP.271.4.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
3.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o udostępnianiu zasobów

4.

Załącznik nr 4

Informacja dotycząca grupy kapitałowej

5.

Załącznik nr 5

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego

6.

Załącznik nr 6

Wykaz robót budowlanych

7.

Załącznik nr 7

Wzór Umowy
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