WCU 1
V
9I
Centrum Usług Wspólnych
Pawiaki Kutrzyóskiego

Numer sprawy: CUW.PK.343.9.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N
na odcinku Babieniec — Worplawki - Reszel — ETAP I (2)
WSPÓŁFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:
nie dotyczy
Kody CPV:

Główny przedmiot:

45.23.30.00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg
Pozostałe przedmioty: 71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

ZATWIERDZAM:
pod wie
eslbi
pro
nytch
Pit
na Centr
sta uiR
Powiatu r.z_yńskiego

12.07.2017r.

Finka
dpis

lunówienie CUW.PIC 343 ... _2017 pt. „Paebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Baluemec-Worplawki-Reszel — etap I(2)"

r

WENIT 1.•
" 19~19~•Er Wir

•

•

9

ł•

L NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
I. Zamawiający
Powiat Kętrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
w imieniu którego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 07.06.2017r.
udzielone w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp działa Centrum Uslug Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
2. Adres
Pl. Grunwaldzki I, 11-400 Kętrzyn
3. Sekretariat
tel. +48 89 751 75 00, fax +48 89 751 24 Ol
4. Strona internetowa
httis://www.starostwo.kelizvanU htto://www.bip.starostwo.ketrzyn.n1
5. Poczta elektroniczna
starostwo@starostwaketrzyn.n1
Izabela.Dados1R,starostwo.ketrzynad (do koniaku w sprawie)

6. REGON:
7. NIP:
8. Godziny urzędowania

510742451
742-18-42-131
poniedziałek 8°D-16°°, wtorek-piątek 700-15"

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.9.2017 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tjedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pótn. zm.), zwaną
dalej ustawą.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych na portalu intemetowym Urzędu Zamówień Publicznych,
2) strona internetowa: htto://www.bip.starostwo.ketrzsm.ol
I

tlfoleS,1 t • ZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: Przebudowa drugi powiatowej nr 169IN na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel etap 1(2) składa się z dwóch zadań opisanych szczegółowa w ust. 4.
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot:
45.23.30.00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg
Pozostałe przedmioty: 71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
t.

3. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe i realizacyjne określa Program Funkcjonalno Użytkowy - zal. nr 5 do SIWZ,
4. Zakres zamówienia:
I) ZADANIE I zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego wykonawczego „Przebudowa drogi
powiatowej nr 169IN na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel", o długości 2,785 km, w ramach zgłoszenia
wykonania robót, w istniejącym pasie drogowym - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

stanowiącego zal. nr 5 do SIWZ. Opracowanie projektowe musi zawierać:
a) projekt wykonawczy (4 egz. + wersja elektroniczna w PDF);
b) projekty branżowe (4 egz. + wersja elektroniczna w PDF):
- odwodnienia korony drogi: projekt odtworzenia rowów oraz przebudowy przepustów pod drogą i
zjazdami na całym projektowanym odcinku,
- wykaz i opis drzew przeznaczonych do wycinki w związku z kolizją z zaprojektowaną geometrią
drogi oraz ich wskazanie na projekcie zagospodarowania terenu,
c) przedmiary robót do każdej z branż (I egz. + wersja elektroniczna w PDF);
d) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż (2egz.+ wersja
elektroniczna w P09;
e) projekt zmiany organizacji mchu na czas realizacji inwestycji (4 egz. + wersja elektroniczna w PDF);
O projekt docelowej organizacji ruchu (4 egz. + wersja elektroniczna w PDF).
2) ZADANIE II zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 169IN na odcinku
Bablenlec-Worplawki-Reszel o długości 0,700 km na podstawie wykonanego projektu budowlanego wykonawczego (będącego przedmiotem zamówienia ZADANIA I), a w tym:

a) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym
zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tjedn. Dz.U.
2012r. poz.1137 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ustawy - projekt tymczasowej organizacji mchu
winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie
trwania budowy,
b) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy,
c) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad
prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami zgodnie z
załączonymi do niniejszej SIWZ uzgodnieniami branżowymi,
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d) obsługa geodezyjna budowy a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
e) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
f) zakres zamówienia w ZADANIU II obejmuje również wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych
o realizacji projektu w ilości 2 szt.;
- Wykonawca ma obowiązek umieścić na placu budowy 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych
o wymiarach 100x70cm na czas realizacji projektu; Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym projekt tablicy,
- tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym i ogólnodostępnym po uzgodnieniu
z Zamawiającym,
- tablica informacyjna winna zawierać: nazwę i logo inwestora, tytuł projektu, cel projektu, koszt
projektu, nazwę i logo jednostek współfinansujących,
- tablica informacyjno-pamiątkowa nie może zawierać innych informacji,
- Wykonawca ma obowiązek przygotować tablice oraz dokonać ich montażu w terenie.
5. W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych - roboty związane z inwestycją
będę wykonywane co najwyżej przy częściowym zamknięciu tylko jednego pasa ruchu.
6. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, określone zostały w PFU.
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
1) wymaga się aby osoby, które będą wykonywały wskazane przez Zamawiającego roboty budowlane były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę — zasady zatrudnienia są sprecyzowane w rozdz. XXVIII SIWZ
oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zal. nr 4 do SIWZ,
2) warunek określony w pkt 1 dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wykonujących wskazane przez Zamawiającego prace (art. 29 ust 3a ustawy Pzp).

8. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące zal. nr 4 do SIWZ.
9. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. 7akłada się, te Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez
Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się
niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
10. W kwestiach maków towarowych, patentów czy pochodzenia oraz zasad stosowania rozwiązań równoważnych związanych z zapisami art. 29 ust. 3 Pzp obowiązują ustalenia projektu budowlanego oraz ich aprobaty przez
autora projektu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania zamówienia 30.11.20I7r.
2. Roboty naIeży prowadzić od poniedziałku do piątku w systemie I2-godzinnym. Dopuszcza się także pracę w
sobory oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ł . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

I ) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA
BYŁ UBEZPIECZONY od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA:
a) dysponowal osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- / osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej z min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym
w zakresie wykonywania obowiązków kierownika budowy przy realizacji min. 3 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego,
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- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane instalacyjne w pełnym zakresie w specjalności:
instalacji sanitarnych - 1 osoba, instalacji elektrycznych - 1 osoba.
(Uwaga: Zamawiający potwale jako spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków, również ty przypadku, gdy wskoon dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane i wymagane doświadczenie równoaśnie w kilku specjalnościach ),

b) posiadali niezbędną wiedzą i doświadczenie, tj.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferto udzielenie zamówienia, a jeteli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonal min. 3 roboty budowlane
każda polegająca na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego

UWAGA:
1. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca I994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa: dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych fitnkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii aropejskiej (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394) do
pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego. który zapewni stale i biegle tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego wmówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
2. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiekt14 budowlanego.
3. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wynilm których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego: wyjątkiem charakterystycznych parametrów.
jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg w
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

3. 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 stosunków prawnych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
I) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców
występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wytej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia
rożnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
4. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, a w szczególności dokumentów, które określają,
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
5. W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mona polegać na zdolnościach innych podmiotów, ieęli podmioty te zrealizula roboty budowlane do realizacji których te zdolności sa wvinawkę,
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA4
, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24'11.
1.Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust I pkt 12-23 ustawy Pzp,
2. Zainawiajiicy wskazuje podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
- 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 2015r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogloszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba ze sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. — Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.
2171 z późn. zm.) — art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
3.Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. IpIct 13 lit. a—c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a—c ustawy, jeżeli nie
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upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a)w art. 24 ust, 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b)w art. 24 ust. 1 pkt l5 ustawy,
—jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 18 120 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. I pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
4. Instytucja samooczyszczenia tzw. „self cleaning":
1)Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-20 lub art. 24 ust. 5 pkt I ustawy
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. Zapisów 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.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę.
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przestanek, o których mowa wart. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

VII. wyIcAf ObYTADCZRN I DOKUMENTÓW, POTWIERDZKJACYCII SPEŁNIANIflaTIMS:
KÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZANIA
1. Wykonawca składa wraz z oferta:
1)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania — wg zal. 2 do SIWZ,
2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V SIWZ - wg żal.
3 do SIWZ,
3) dokument podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zdolności lub sytuacje na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp potwierdzający w szczególności:
a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- w tym celu można skorzystać z za'. nr 3a do SIWZ lub przedstawić inne dokumenty zawierające w/w infonnacje.
2. 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 lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w
ust. I.
3. Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o
których mowa w ust. I.
4. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia o których mowa w ust.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Każdy wykonawca który zlożyl oferta. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiaiacemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tei samei mimy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wyko-
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nawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć wg, wzom stanowiącego załącznik do SIWZ.
6. Zeodnie z zapisem art. 24aa ust. I Pzu Zarnawiaiacy naiDierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca. które» oferta została oceniona lako naikorzystnieisza. nie oodleea wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności
wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. I ustawy PZP. Wykonawca, którego oferta zostala najwytej
oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie składa aktualne na
dzień składania oświadczeń następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Pzp:
1)celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu fart. 25 ust. 1 Md 3 w związku z art. 24 ust. 5
pkt 1):
- odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2)celu potwierdzenia, że Wykonawca spelnia warunki udziału w postępowaniu fart. 25 ust. I akt 1) t.i.:
a) Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający wykorzysta załączone do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na dowód przedklada:
- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - wg.
rozdz. V ust. 2 pkt 2,
c)Wykonawca posiada zdolności techniczne oraz zawodowe, na dowód przedklada:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informaeji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; w/g zal. nr 7 do SIWZ.
Dowodami, o któiych mowa w zdaniu poprzednim są:
I) poświadczenie. z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiace przed upływem terminu składania aren
2) inne dokumenty np. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty, wskazane w wykazie robót zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W razie koniecznośct szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy: poświadczenia albo z innego dokumentu wyniku, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie. zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi byty lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień i doświadczenia; w/g zal. nr 8 i nr 8a do SIWZ.
7.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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. I pkt 13-22 i ust. 5 pkt I Pzp.
8.W związku z sytuacją o której mowa w ust. 7 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy polegającego na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp przedstawienia
w odniesieniu do tych pomiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1 oraz
rozdz. VII ust. 6 pkt I SIWZ,
9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w ust. 7 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
I) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.6.
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10. 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 te za nieudostępnienie zasobów me ponosi winy.
11. Dodatkowe informacje.
1) 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, ze nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunlci udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art, 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) 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.
4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 20I7r. poz. 570 z późn. zm.).
5) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wart. 25 ust. I.
12. Forma składanych dokumentów.
I) Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty inne nit oświadczenia, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, składane są w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Uwagi:
I. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie; Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z z dnia 26 lipca 20I6r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.0
Z 20I6r. poz 1126.), tj.
I) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt 1 S1WZ składa dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłoś cŁ Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2) Jeżeli natomiast kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ina osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osób. Terminy ważności dokumentów wskazane powyżej stosuje się
2. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia „do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie", która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta
legitymuje się k-walifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w
tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalkacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t j. Dz.0 z 2016r. poz. 65 z pózn.rm.).
3. W odniesieniu do osób wyżej opisanych wymagana jest znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza
zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stale i biegle durna-
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czenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie złożyć zobowiązanie, iż zatrudni na wiosny koszt dumacza języka polskiego.
4.Dokumenty są składane w formie oryginalu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza lub przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. Kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt. 4 uwag.

WIR' INFORMACJA O SPOSOYDE POROZUNIIEWANIA SIĘ ZAMAVVIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JEŻELI ZAMAWIAJĄCY,
W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. (0C-10A, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE
WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
I. Wykonawca „noże zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie potniej niż na 2 dni przed
uplywem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później nit do końca dnia, w którym upływa polowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie o którym mowa w ust. I wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i
równego traktowania wykonawców. Dla usprawnienia udzielania wyjaśnień Zamawiający prosi o przesyłanie
również w wersji elektronicznej treści pytań Wykonawcy na adres: Izabela.Dados(Ęstaroshvo.ketrzyn.pl.
3.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji.
7.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej oraz w języku polskim.
8.Sposób przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji. W związku z
powyższym:
1)składanie oferty,
2)wniosków,
3)zawiadomień,
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 20I2r. - Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z2016 poz. 1113 z pót. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
9 W przypadku wniosków zawiadomień oraz informacii przekazywanych droga elektroniczna, każda ze stron na
Zadanie druaiei niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
I) Jerzy Socha, teL (99) 751-17-68, e-mail: jerzy.socha@starostwo.ketrzyn.pl — w zakresie merytorycznym
przedmiotu zamówienia,
2) Izabela Dadoś, tel. (89) 751-17-30 e-mail: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl — w zakresie procedury
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości 10.000 zł.
2. Wadium winno być skutecznie wniesione w terminie nie późniejszym aniżeli termin wskazany na złożenie
ofert
3. Wadium może byt wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 359
z późn. zm.).
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: 10 1160 2202
0000 0000 6192 5327 (konto należy do Powiani Kętrzyńskiego, Plac Gnmwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn) z
dopiskiem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 169IN na odcinku Babieniec-Worplawkl-Reszel— etap I (2)",
a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się termin wpłynięcia
środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym,
5. Wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dolaczyć w
soosób umożliwiający ewentualny późnieiszy zwrot.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i wskazywać tytuł postępowania, którego wadium
dotyczy.
7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na
rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy;
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1)w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust.
3 [3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2)wart. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy;
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i
kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania;
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4) pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. I. oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
I. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, ze
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

KI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
I. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SlWZ winny być sporządzone w języku polskim, zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. Wykonawca
ponosi koszty związane tłumaczeniem na język polski przedkładanych lub wygenerowanych dokumentów.
2.Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszt y związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy.
3.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w
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sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką (we wszystkich przypadkach,
gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej
oznaczenie firmy i siedziby) lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 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, to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego
zakres" wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
6. Ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem),
zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane.
7. Formularz oferty, kosztorys ofertowy (jeśli wystąpi), oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych
podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty
wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z
oryginałem kopii.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego — odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
9. Oferta musi zawierać nastepuiace oświadczenia i dokumenty:
I) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego wg zal. nr I do
SIWI;
2)oświadczenia z art. 25a ust. I Pzp potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału (wymienione w rozdz VII ust. I SIWZ) — wg zal. nr 2
i nr 3 do SIWZ;
3) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy);
4) dowód wpłaty/wniesienia wadium,
5) pełnomocnictwo dla osoby, występującej w imieniu wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres i
okres obowiązywania, wskazujące, że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu
wykonawcy (jeżeli zostało udzielone), Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności
prawnych w imieniu mocodawcy, zatem jego zakres i okres obowiązywania powinien być wyraźnie i precyzyjnie określony;
6)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie — wg zasad
opisanych w ust. 10.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający sio o udzielenie zamówienia:
I) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej
Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a)łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b)oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
a)wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b)Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c)ustanowionego pełnomocnika,
d)zakres jego umocowania,
e)oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy,
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
5) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję,
6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną
(zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę,
która powinna zawierać:
a)określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestni),
b)wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji,
jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego),
c)określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
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d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji
przedmiotu zamówienia,
e) określenie lidera Konsorcjum, jego prawi obowiązków,
Q postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który
nie może byt krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w
umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powalane najpóźniej w dniu upływu terminu składania
ofert.
7) Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. oświadczenia z art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — sklada każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firny,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, kosztorys ofertowy składa pełnomocnik Wykonawców
w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
8) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu ,,np.
nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
9) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć
pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu
wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie
spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy.
UWAGA:
LZaklada się, ±e członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować mote nie każdy z/ego uczestników, jak to
ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.
2. W przypadku spółki cywilnej ort 13 ust 1 ustawy nie będzie mial :bigosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich
wspólników.
3.Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cióvilnej nie istnieje, jeżeli wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące Ich współwłasność &gap W takim pnyparilai Zamawiający
nie moe talde żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.

11. Wszelkie zmiany (np. poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo, odpowiednio parafując i datując w przeciwnym wypadku zmiany nie będą
uwzględniane.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503):
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
2) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503)",
3) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,
4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później nit w terminie składania ofert zastrzegł
oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku 7 art 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może
zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (farny) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
13. każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę,
14. koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,
15. opis sposobu złożenia oferty:
1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Centrum Uslug Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kntrzyn, Pl. Grunwaldzki I

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel — etap!
CUW.PIC.343.9.2017. Nie otwierać przed 27.07.2017r. godz. 10:30

2) koperta!), oprócz opisu j/w powinna/y zawierać nazwę i adres wykonawcy.
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16.W przypadku złożenia oferty w innej formie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne
otwarcie.
17.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert, Czynności zmiany oferty dokonał może wyłącznie
osoba uprawniona do działania w imieniu wykonawcy. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
wg takich samych wymagań, jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA OFERTY".
18.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod
warunkiem, te Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Czynności wycofania oferty dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu wykonawcy.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych wymagań, jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY". Do powiadomienia winien być załączony dokument, z
którego wynikałoby upoważnienie osoby składającej oświadczenie o wycofaniu oferty do działania w imieniu
wykonawcy. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu, iż oświadczenie o wycofaniu oferty złożyła osoba uprawniona do działania w imieniu wykonawcy, Zamawiający nie dokona otwarcia oferty wycofanej. Oferta wycofana zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
19.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
20.Ofertę można składać osobiście lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioni na adres Zamawiającego. W
takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
21.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA! OTWARCIA OFERT
I. Miejsce i termin skladania ofert - w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Powiani Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w Biurze Obsługi Interesantów (pok. 14), w terminie do
27.07.2017r. do godz. 10:00.
2.Miejsce i termin otwarcia ofert - w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. GninwaldzIci 1, pokój nr 50, w dniu 27..07.2017r. do godz. 10:30.
3.Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a podczas jawnego otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i odpowiednio: okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały (termin wykonania zamówienia i warunki płatności ustalone zostały przez Zamawiającego w SIW-

Z).
5.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)ceny, okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofertach.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
L Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. W cenie netto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wynikające z PFU oraz innych okoliczności
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę wstaje ustalona na okres
ważności umowy i nie podlega zmianom. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek
elementów zamówienia i nie ujęcia ich w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym związane z kosztami projektowania: uzgodnień, zakupu map i
in. materiałów oraz usług, przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji robót,
kosztami wykonania robót: np. wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu
bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i
innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zakupu materiałów, z załadunku, dostawy i rozładunku materiałów,
wykonana robót, sporządzenia dokumentacji odbiorowej, wszelkich badań, sprawdzeń, inwentaryzacji i dokumen-
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tacji powykonawczej, inne koszty wynikające z umowy. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie
opiaty, podatki, z uwzględnieniem w wartości końcowej podatku od towarów i usług - VAT. Nie przewiduje się
waloryzacji cen (tzn. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług, ogłoszonych w biuletynach GUS).
4.Z zastrzeżeniem ust. 5, prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj.
Dz.U. z 2016r, poz- 710 z pot zm.).
5.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
6, Cenę należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę,
do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99) z zasadą, te trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub
mniejszą od _0,0049 - całą liczbę należy zaokrąglić „w dol, natomiast, gdy trzecia i czwarta cyfra po przecinku
jest liczbą równą lub większą od ...0,0050 - całą liczbę należy zaokrąglić „do góry". Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np. 120,-).
7.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
8.Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
9.Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
10.Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny, ich wa a i sposób punktacji
Max. ilość
Max. ocena
Lp.
KRYTERIUM
Waga
punktów
w kryterium
I
Cena oferty
100 pkt
60%
60 pkt
2.
Termin gwarancji i rękojmi na wykonane
100 pkt
40%
40 pkt
roboty i wbudowane materiały
2 Wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie powyższych kryteriów,
którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Ocena ofert •oszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
to cena brutto, zgodnie z zal. nr I do SIWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku
Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru:
C= (C,./Co * 100 pkt) x W
Gdzie:
C— ocena w kryterium „cena oferty"
C.- najniższa proponowana „cena oferty"
C.- cena oferty ocenianej
W - waga w kryterium „cena oferty"
TERmiTrr BWAIIIVCIT T REICÓJISII - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być
krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 60 m-cy.
Wykonawcom przyznane zostaną punkty w a nastepujący sposób:
Lp.
Warunki gwarancji i rękoimi
Ilość punktów
I
za zaoferowanie 60 miesięcy
O pkt
2
za zaoferowanie 66 miesięcy
50 pkt
3
za zaoferowanie 72 miesięcy i więcej
100pld
Następnie ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru:
G= G. x W
Gdzie:
G — ocena w kryterium „termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały"
G. — punkty w/g tabeli za termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały oferty
ocenianej
W - waga w kryterium „termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały"
5.Zamawiaiacy dokona oceny i badania ofert w sposób określony wart. 24aa ust. 1. ustawy Pn).
6.Ocena oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. I i 3.
7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu:
I) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
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zamówień publicznych z późn. zm.,
2)odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
3)została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru (otrzymała najwyższą sumę
punktów).
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBO-

RZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

I. Zamawiający udostępni informację na stronie internetowej oraz poinformuje niezwłocznie wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania —jeśli wystąpi.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Powiat Kętrzyński na rzecz, którego organizowane jest zamówienie zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesiane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności z art. 94 ust. 2 ustawy Pap.
4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umów powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dolączonych do
oferty.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiazany dopełnić nastepuiących formalności:
I) dostarczyć, w wyznaczonym terminie, uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy
obejmujący cały zakres rzeczowo finansowy,
2)wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ,
3)dostarczyć Zamawiającemu (Wydziałowi Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym
w Kętrzynie), w wyznaczonym terminie, wykaz Podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy),
4)w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców,
5) w wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robot w Nadzorze Budowlanym:
a)oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale),
b)kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
c) kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem,
d)dane dotyczące przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie osób.
6. Przez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się równin dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
7. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczeniu podlega w szczególności:
odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, w
tym ruchem pojazdów mechanicznych.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCEZA BEZP IECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
I. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem", które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.
2.Zabezpieczenie ustala się na 5% ceny bruno podanej w ofercie.
3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
I) pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart, 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp.
5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
1) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
2) Wypłata, o której mowa w pkt 1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Dokonanie wyplaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spelnienia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedlożenia gwarancji zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie w wysokości 80% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia" uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty i wbudowane materiały to 20% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W
SPRAWIE ZAMóWIENIĄ,P_URLICZN EGO.
I. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres określony w ofercie licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg ierminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po
odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, istotne
postanowienia dla Zamawiającego na rzecz, którego organizowane jest zamówienie, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, warunki dokonania zmian umowy określa zal.
nr 4 do SIWI
3. Zastrzega się, że możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
XVIII. INNE WYMAGANIA
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelMania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, Że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia — art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. I Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy— art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.
3. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować się:
I) uprawnieniami zastrzeżonymi przez Zamawiającego w SIWZ,
2) doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż kierownik budowy zadeklarowany w ofercie.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
L Wprowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp — „środki ochrony
prawnej".
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane przy utyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesiane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takte wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do niesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do niesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwalanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności
wymienione w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Pozostałe informacje ośrodkach ochrony prawnej, w tym o formie i niezbędnych elementach odwołania oraz
procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp - „Środki ochrony
prawnej".
OPIS CZĘS-CrZAMÓWIEINIA'
, n.ŻET5I " ZAMAWIAJĄCY - DOPUSZCZA' 'SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu an. 2 pkt 6 Pzp.
XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ

RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.
XXII. INFORIMACIVO PRZEYhDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 i 7 Pzp, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w Hit 67 ust. I pkt 6 Pzp,
XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY
Zamawiający nie dopuszcza moąliwości składania ofert wariantowych.
XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
I . Poczta: Izabeła.Dadosrinstarostvo.ketrzwl (do kontaktu w sprawie).
2. Strona: htin://www.starostwo.ketrzon.p11, http://www.binrstarostwo.ketrzyn.n1
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XXVI. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XXVII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postępowaniu.
XXVIII. DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA Z ART. 29 UST. 3a Pzp
I. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z wykonywa-
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niem podbudów kruszywowych, nawierzchni bitumicznych (rozlotenie i zagęszczenie mieszanki bitumicznej). Wykonanie prac objętych w/w zakresem dotyczy pracy osób fizycznych oraz operatorów sprzętów.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie urnowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
ust. I czynności w trakcie realizacji zamówienia:
I) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być Możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia I 997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespetnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
XXIX. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWYX'Zi
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia o którym mowa wart. 29 ust. 4 Pzp.

XXX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANTA PRZEZ WYKONAWCĘ -KLUCZ° W Y CH CZĘŚCI-ZAMÓWJENIA

I. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
przez które Zamawiający rozumie: wykonanie korytowania i podbudów kruszyvvowych pod nawierzchnię
drogi.
2. Poza czynnościami zastrzeżonymi Zamawiający dopuszcza do udzialu w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
3. Zgodnie z art. 3615 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie w formie
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do swoich podwykonawców. Podwykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu
zamówienia.
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5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy Wykluczenia, Wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnował z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
6. Zapisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
XXXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE. UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM
SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
Warunki dotyczące zasad zawierania umów na podwykonawstwo zawiera zal. nr 4 do SIWZ opisujący istotne
postanowienia umowne.
XXXII. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ
DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW
LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE
Nie dotyczy
XXXIII. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Nie dotyczy.
XXXIV. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a
Nie dotyczy.
XXXV. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI
OKREŚLONEJ W ART. 10a UST. 2
Zamawiający nie ustalą i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych W ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty
XXXVI. LICZBĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ
LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU
WYKONAWCY; W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA
LaCJ
Me dotyczy.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
I. Druki zalaczników do oferty
I. Wzór formularza oferty-za]. nr „do SIWZ
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.25a usil, wykluczenie — za], nr 2 do SIWZ
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 25a ust. I. warunki udzialu- mi_ nr 3 do SIWZ
4. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich pity wykonywaniu zamówienia - zal. nr 3a do SIWZ
II Dokumenty orzetamowe:
5. Istotne postanowienia umowy - zał nr 4 do SIWZ
6, Program Funkcjonalno- Użytkowy - za]. nr 5 do SIWZ
DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT
LUB SKŁADANE NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ART. 24aa Pkp:
JII. Druk zahicznika sidadanceo nrzez Wykonawco no nadaniu informacji z otwarcia ofert:
7. Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitalowcj - za]. nr G do SIWZ
IV. Druki wykazów I oświadczeń składanych przez Wykonawca na wezwanie Za mandalacenm
8. Wzór wykazu robót - zal. nr 7 do SIWZ
9. Wzór wykazu osób - zal. nr 8 do SIWZ
IQ. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i doświadczenia — zal. nr 8a do SIWZ
Sporządzi'. • Jcr, Sochailzabela Dadoś
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