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ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Wilczęta
(-) Beata Andrzejczuk
Wilczęta, dn 12.09. 2017 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej
SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Nabywca:
Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
NIP 582-160-14-47 REGON: 170748040
Tel. 55-249-65-04, fax. 55-249-65-03
E-mail: sekretariat@wilczeta.pl (sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl)
Strona internetowa: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1594) zwanej dalej „ustawą
PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.
Opis przedmiotu zamówienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 45000000-7 Roboty budowlane;
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;
 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie lokalnej
oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w miejscowości Góry, gm. Wilczęta.
Oczyszczalnia przeznaczona będzie dla obsługi zabudowy mieszkaniowej
w miejscowości Góry, obiekt zastąpi część istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, która
jest zużyta technicznie i przewidziana do likwidacji. Inwestycja zostanie zlokalizowana
na nieruchomościach nr 134, 127, 107, 100, 99, 92, 88, 86, 85, 69, 43, 34, 33, 28, 24,
22, 20/8, 20/7 położonych w obrębie Góry, gm. Wilczęta.
Wielkość projektowanej oczyszczalni: ok 153 RLM. Odbiornikiem ścieków
oczyszczonych będzie ziemia – urządzenie melioracji szczegółowej – rów R-G-1, do
którego oczyszczone ścieki będą trafiać poprzez projektowany wylot betonowy Ø160mm
na działce o nr ewidencyjnym 20/7.
W skład
budowlanych:

zaplanowanych

robót

wchodzi

wykonanie

następujących

robót

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę, z kinetą
pełną o średnicy wewnętrznej DN1000mm – 19 szt.;
 Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej: PVC SN8 lite DN160mm; L=16,0 m; PVC
SN8 lite DN200mm; L=380,5 m; PE100RC SDR17 DN63mm; L=11,5 m;
PE100RC SDR17 DN75mm; L=215,5 m; PE100RC SDR17 DN90mm; L=9,0 m;
 Przewody powietrzne instalacji napowietrzania: PP DN50mm; L=15,5 m;
 Rury osłonowe: PEHD DN140mm; L=5,5 m; PEHD dwudzielna DN90mm;
L=6,0 m;
 PS1 – przepompownia ścieków – zb. polimerobeton, DN1200mm, h=2900mm,
najazdowa;
 PS2 – przepompownia ścieków – zb. polimerobeton, DN1500mm, h=2700mm,
z kratą koszową;
 SS – szafa sterownicza przepompowni ścieków – 2 szt.;
 ST – szafa technologiczna oczyszczalni ścieków;
 KS – kosz na skratki o pojemności 1100l;
 Ż – żuraw ręczny do obsługi pomp;
 SP - studnia pomiarowa - studnia z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej
DN1400 mm wyposażona w układ pomiarowy – przepływomierz
elektromagnetyczny;
 SR – studnia rozprężna PE DN800 z kulistym dnem;
 PN – piaskownik napowietrzany DN1500mm, h=1500mm;
 ZP – zbiornik piasku 3000x1100x670 mm;
 ZD - zbiornik dwukomorowy – zbiornik poliestrowy o objętości 12,0 m3;
 BO - biologiczna oczyszczalnia – średnica 3000 mm, długość 7700 mm, objętość
42,56 m3;
 ZO - zagęszczacz osadu – dwukomorowy zbiornik z włókna szklanego
o objętości 12,0 m3;
 SK – studnia kontrolna – studnia z kręgów betonowych o średnicy DN1000 mm;
W – wylot ścieków oczyszczonych – typowy wylot betonowy o średnicy
DN160 mm;
 Ogrodzenie terenu – ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1500 mm
na słupkach stalowych ocynkowanych, długość ogrodzenia wraz z bramą
wjazdową i furtką – 104,0 m;
 Latarnie uliczne – 2 szt.;
 Kamery monitoringu – 2 szt.;
 Nawierzchnia utwardzona: teren oczyszczalni - kostka betonowa gr. 8cm, na
powierzchni 244,5 m2;
 droga dojazdowa i plac manewrowy – kruszywo naturalne uzyskane ze skały litej,
na powierzchni 793,0 m2;
 Projektowana instalacja elektryczna sterowniczo – zasilająca: linie kablowe
zasilające, sterownicze i transmisyjne o długości ok. 265,0 m.
Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 632,5 m.


UWAGA
Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę umożliwiające realizację
inwestycji.
Roboty przewidują ponadto wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych, które
towarzyszą niniejszemu zamówieniu. Szczegółowy zakres w/w robót określają projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót
budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo ilościowym określonym w z załączonych przedmiarach robót.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych
w dokumentacji.
 Sposób wykonania zamówienia:
a. prace mają być wykonane zgodnie z normami, w tym sztuką budowlaną,
wedle powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego
rodzaju pracach, z materiałów własnych Wykonawcy;
b. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie robót;
c. w czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w
stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował
wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci we
własnym zakresie i na własny koszt;
d. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a
powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od
daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót);
e. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą
być konieczne i niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
1. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi, nie ma na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Pzp, a służy jedynie jak
najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem
zachowania, co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3
ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tak opisane
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp).
3. Zamawiający w postępowaniu:
 nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej,
 nie przewiduje zamówień uzupełniających,
 nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
 nie przewiduje możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną,
 nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów,
 nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej,
 nie przewiduje udzielania zaliczek,
 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny
wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.). Wymóg ten
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7.

IV.

V.

dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z
wykonywaniem robót.
Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli
sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa
powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo:
żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu
oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności,
żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących
zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi,
przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi
oświadczeń odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia,
wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopii
umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie
poświadczonego za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia;
Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi przedłożyć Zamawiającemu dokument,
oświadczenie potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez
Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę przedmiotowych wymagań
Zamawiający naliczy niżej podane kary umowne:
 500,00 zł za każdą osobę, która wykonuje czynności przy realizacji
przedmiotowego zamówienia, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na
żądanie w wyznaczonym terminie dokumentu, oświadczenia, wykazanych w
punkcie 6, potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez
Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 listopada 2017r.
Termin złożenia faktury: po dokonaniu odbioru robót.
Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
- zapewni realizację zamówienia w oparciu o doświadczenie wynikające
z wykonania – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z prawidłowym
ukończeniem – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jednej roboty budowlanej o tożsamym zakresie i wartości minimum
500 000,00 zł brutto (nie należy sumować odrębnych zadań);
- zapewni uczestnictwo:
 co najmniej jednej osoby – posiadającej uprawnienia sanitarne do kierowania
robotami sanitarnymi, która może pełnić funkcje kierownika budowy
2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 niniejszej specyfikacji zostaną spełnione
wyłącznie, jeżeli warunki spełni co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
I.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdział
V ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane;
II.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 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:
1) 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. 1;
III.
Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia lub nie wykażą spełnienia
warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału
w postępowaniu;
IV.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.
Va.
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt
2–4 z:
a. Zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c. członkami komisji przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4. W przypadku powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom zastosowanie
mają przepisy art. 36ba ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
– zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
7. W celu wykazania niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZP, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
(podwykonawcy) z udziału w postępowaniu:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących:

2.1 zdolności technicznej lub zawodowej
1) 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 wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
– zgodnie
z załącznikiem nr 8 do SIWZ;
2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3. Forma składanych dokumentów:
1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 oraz w rozdziale VI ust. 8 pkt
2.1. SIWZ, składane jest w formie oryginału;
2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o którym mowa powyżej, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w
zakresie dokumentu, którego każdego z nich dotyczą.
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016r. poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 8 , w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 8, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których
przewidziano wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Wilczęta – Urząd Gminy
Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
sekretariat@wilczeta.pl (sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl) lub faksem na nr 55-249-6503. Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną musi zostać również dostarczony
do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w rozdz. VII ust. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Pani Agnieszka Widuń, 552496504
2) w kwestiach merytorycznych – Pan Łukasz Korneluk, 552487506
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
13. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie w języku
polskim.
VIII.

Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie:
siedem tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy
w Malborku oddział Młynary nr rachunku 21 83031029 0030 0300 0404 0002,
z dopiskiem na przelewie: Wadium na „Budowa oczyszczalni ścieków w Spędach, gm.
Wilczęta”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust.
3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
IX.

Termin związania ofertą.
 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
 Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X.

Opis sposobu przygotowywania ofert (WSZYSCY OFERENCI).
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenia dotyczące przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do
SIWZ;
3) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie;
4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo
w oryginale lub poświadczone notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie
do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz informację, że jest ono
obowiązujące dla danego postępowania, podpisane przez osobę(-y) uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy;
5) dowód wniesienia wadium;
6) kosztorys.
2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem
do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą
stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez
Wykonawców, których one dotyczą.
4. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej
czynności prawnej i mieć formę pisemną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy przygotować w sposób następujący ;
a) ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem
Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry”
– nie otwierać przed 27.09.2017 r., godz. 10:15
b) koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku
złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
niezabezpieczonej w powyższy sposób.
14. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie
zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale
VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wilczętach w sekretariacie
do dnia 27.09.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Wilczętach – pokój nr 12 w dniu
27.09.2017 r. o godz. 10:15.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy PZP.
6. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
www.ugwilczeta.bip.doc.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny i okresu gwarancji zawartej w ofertach.

XII.

Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej
ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszej specyfikacji, ustala się cenę ryczałtową. W związku z powyższym cena
oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarów
robót i SIWZ jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Będą to miedzy innymi następujące koszty: wszelkich robót
przygotowawczych,
porządkowych,
demontażowych,
wyburzeniowych,
odtworzeniowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(naprawy, woda, energia elektryczna), ewentualna wymiana gruntu, ewentualne
odwodnienia terenu, wywozu gruzu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji
robót, koszty wykonania sprawdzeń, pomiarów, koszy ubezpieczenia budowy oraz
innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Określona przez wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca w cenie uwzględnia wszelkie koszty, należne
podatki, ewentualne upusty itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie
oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia, w związku z tym zaleca się również sprawdzenie w terenie warunków
wykonania zamówienia
UWAGA! Załączony obmiar robót nie stanowi wyłącznej podstawy do obliczenia ceny
oferty. Należy go traktować jako pomoc dla wykonawcy w przygotowaniu oferty,
wykonawca przy sporządzeniu oferty zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich
niezbędnych prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

XIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C;
„Okres gwarancji” – G.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga
Liczba
[%]
punktów
Sposób oceny wg wzoru
Łączna
60%
60
cena

oferowana
brutto
C – punktacja obliczona dla danej oferty według
kryterium „Łączna cena ofertowana brutto”
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty

Okres
gwarancji

40%

40

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium
gwarancja Zamawiający zastosuje następujące
wyliczenie:
 za okres udzielenia gwarancji wynoszący 36
miesiące - 0 punktów
 za okres udzielenia gwarancji wynoszący 42
miesiące – 10 punktów
 za okres udzielenia gwarancji wynoszący 48
miesiące – 20 punktów
 za okres udzielenia gwarancji wynoszący 60
miesiące – 30 punktów
 za okres udzielenia gwarancji wynoszący 72
miesiące i więcej – 40 punktów

RAZEM
100%
100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L=C+G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C - „Łączna cena ofertowa brutto”;
G - „Okres gwarancji”.
4. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający
przyjmie do oceny minimalny okres gwarancji.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4
ustawy PZP).
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
XIV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne

2.
3.

4.
5.
6.

XV.

przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa
taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w art. 94 ustawy Pzp.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. 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.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary
nr rachunku 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, Zabezpieczenie zostanie uznane
za wniesione w momencie uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach
dokument potwierdzający należy złożyć do Kasy Urzędu Gminy – przed podpisaniem
umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

7.
8.

9.

10.
11.

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca:
a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 4 ppkt. 5)
przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia
kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie
30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi
załącznik do SIWZ.

XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Załączniki
1. Formularz oferty - zał. Nr 1
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania– zał. Nr 2
3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu –zał. Nr 3
4. Oświadczenie o przynależności wykonawcy do gr. kapitałowej - zał. Nr 4
5. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych – zał. Nr 5
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zadania – zał. Nr 6

7. Wykaz podwykonawców – zał. Nr 7
8. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich – zał. Nr 8
9. Projekt umowy – zał. Nr 9

