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12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6
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Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N
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1

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY i formularze załączników do oferty

Formularz 2.1.

Kosztorys ofertowy

Formularz 2.2.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą);

Formularz 2.3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą);

Formularz 2.4.

Zobowiązanie podmiotu (wzór)
- (składają Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp);

Formularz 2.5.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp
( wzór)
– (składa każdy Wykonawca – bez wezwania w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust.5 ustawy Pzp );

Formularz 2.6.

Wykaz wykonanych robót budowlanych;
- (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego)

Formularz 2.7.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
- (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego)

ROZDZIAŁ III

PROJEKT UMOWY

ROZDZIAŁ IV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROZDZIAŁ V

PRZEDMIAR ROBÓT
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Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Adres :
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6
Telefon :
(87) 423 28 07
Faks: (87) 423 24 22
00
00
Godziny urzędowania: od 7 do 15
NIP:
849-14-11-804
Regon:
790676010
e-mail :
parkwaypzd@hot.pl

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz.1126 z 2016 r.)
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.2.

3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N
- ul. Zgody w Piszu od km 0+006 do km 0+275
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV - V Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

3.2.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 459) i ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).
Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim,
a w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi
samodzielnych funkcji techn icznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów
i materiałów stosowanych w budownictwie.

3.3.

Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej mogą wystąpić nazwy producenta, modelu,
symbole, znaki towarowe patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń lub norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dane mają charakter przykładowy.

3.4.

CPV :

3.5.

Zamawiający, stosownie do art.29 ust.3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 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.

45.23.31.40-2 Roboty drogowe
45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników.
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3.6.


3.7.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
- wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi kierownika budowy oraz innych
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez
Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
3.6. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)
2)
3)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także
pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający
wymaga,
aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
7 tygodni od dnia podpisania umowy.
(Termin realizacji jest jednym z kryteriów wyboru oferty. Wykonawca może zaoferować
skrócenie terminu realizacji zamówienia.
Maksymalne skrócenie terminu realizacji uwzględnione do oceny ofert: 14 dni).

5.
5.1.

5.1.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie):
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

5.1.2.

Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca musi spełniać następujący
warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie):
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

5.1.3.

Zdolności technicznej lub zawodowej
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W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy):
wskazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował
(zakończył) co najmniej 2 zadania polegające na budowie / przebudowie / remoncie
chodników z kostki brukowej o powierzchni minimum 600 m2 w ramach
każdego zadania.

1)

Jako zadanie zrealizowane (zakończone) należy rozumieć zrealizowanie roboty, dla
których wystawiono Protokół odbioru robót lub równoważny dokument potwierdzający
należyte wykonanie umowy.
wskazać do (wykonania / uczestniczenia w wykonaniu) niniejszego zamówienia
następujące [osoby / podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które
posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do
wykonania
zamówienia:

2)

-

dysponować w trakcie realizacji zadania Kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia w specjalności drogowej niezbędne do wykonywania przedmiotu
zamówienia – wymagane przepisami prawa oraz należącym do właściwej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

6.1.

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp.

6.2.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.3.

dodatkowo, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:

6.3.1. art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy - 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 2003r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 233,
978,1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615);
6.4.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.

6.5.

Stosownie do treści art. 24 ust. 8 Ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

6.6.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. 6.5.
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6.7.

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

7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1.

Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

7.1.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)
b)

7.1.2.

nie podlega wykluczeniu z postępowania;
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
dokumentów sporządzonych zgodnie z wzorami stanowiącymi Formularz 2.2. i 2.3.
zamieszczonymi w Rozdziale II - w zakresie, jakim dotyczą Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca składając oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1. polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, o których mowa w pkt. 7.5. Instrukcji dla Wykonawców, zobowiązany jest złożyć
oświadczenia w formie dokumentów sporządzonych zgodnie z wzorami stanowiącymi
Formularz 2.2. i 2.3. w zakresie jakim dotyczą tych podmiotów. Do składanych oświadczeń
Wykonawca przedstawia w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Formularz 2.4.)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z w/w
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Formularz 2.5. zamieszczony w Rozdziale II SIWZ;

7.1.3.

Zamawiający, stosownie do treści art. 24aa Ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.1.4.

Stosownie do treści art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

7.1.5.

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,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.2.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
1) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
- Nie dotyczy.
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2) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- Nie dotyczy.
3)

W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) 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. (Formularz 2.6.);
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
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 (Formularz 2.7.).

7.3.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Nie dotyczy.

7.4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:
1)

odpis 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;

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy – przekazywane jest
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa powyżej odpowiednio dokumenty
o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem 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). Informacje dotyczące
Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są również w pkt. 8.
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 powyżej zastępuje się je odpowiednio dokumentem o treści, formie i terminach zgodnie
z Rozporządzeniem 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). Przedmiotowe informacje zawarte są również w pkt. 8.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio
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dokument o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem 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).
Przedmiotowe informacje zawarte są również w pkt. 8.
Informacje dotyczące dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jak również informacje dotyczące dokumentów składanych w przypadku
Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisane są w Rozporządzeniu
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), a dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w Instrukcji dla
Wykonawców.
7.5.

Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom.

7.5.1. Stosownie do treści art. 22a ust. 1 Ustawy 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.
7.5.2.

Stosownie do treści art. 22a ust. 2 Ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Formularz 2.4.).

7.5.3.

Stosownie do treści art. 22a ust. 3 Ustawy Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

7.5.4.

Stosownie do treści art. 22a ust. 4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

7.5.5.

Stosownie do treści art. 22a ust. 5 Ustawy Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

7.5.6.

Stosownie do treści art. 22a ust. 6 Ustawy, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 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.

7.5.7.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
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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.
7.5.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. ppkt. 1) niniejszej IDW.
7.5.9.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1.

7.5.10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
7.5.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
7.5.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
7.5.13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
7.5.14.
7.6.

Pozostałe wymagania dotyczące Podwykonawstwa zostały określone w Projekcie Umowy.
Inne dokumenty:
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz
z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności 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
DZ.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze
złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz
z ofertą;
2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza;
3)

Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz
z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza zgodnie z zapisem punktu 7.5.
niniejszej IDW (Formularz 2.4.);

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza zgodnie z zapisem punktu 9 niniejszej IDW;
5)

Wraz z ofertą należy złożyć:
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- Kosztorys ofertowy – (Formularz 2.1)
6)

Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium
w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Uwaga – przedstawione w Rozdziale II niniejszej SIWZ Formularze są jedynie wzorami.
Oferta i załączniki do niej mogą zostać przedstawione w innej formie na formularzach
Wykonawcy, istotne jest jedynie, aby formularze te zawierały wszelkie informacje, o jakie
chodzi Zamawiającemu zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ.
8.

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4:
1) pkt 7.4. pkt. 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. pkt. 1)
powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3.

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 pkt. 8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt. 8.2. stosuje się.

8.4.

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.

8.5.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

8.6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

9.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej IDW oraz nie podlegać wykluczeniu.
Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

9.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu
mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden Wykonawca
udostępniający potencjał nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
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9.5.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.6.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawiają oni umowę
regulującą ich współpracę.

10.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

10.1.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

10.2.

Komunikacja.
1) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.powiat,pisz.pl

10.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych poniżej.
10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.5.

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

10.6.

W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich otrzymania to dla potrzeb ustalenia
obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku z faksu lub
poczty elektronicznej.

10.7.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami,
potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji
przekazanych za pomocą e-maila jest:
Lucyna Elżbieta Balicka – Kierownik działu technicznego
Adres e-mail: : parkwaypzd@hot.pl ; e.balicka@pzd.pisz.pl

10.8.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

10.9.

Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu
składania wniosków i zapytań do SIWZ.

10.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
10.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
10.12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania
ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ,
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a także zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.
11.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Forma wadium
11.3.1. Wadium może być wniesione 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014r. poz 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
11.4.

Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Powiatowego Zarządu
Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz:
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz
Nr 70 9364 0000 2002 0840 7115 0006
(w

tytule

przelewu

należy wpisać nazwę
PZD.3210.17.2018 )

zamówienia

lub

znak

postępowania:

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy
w oryginale załączyć do oryginału oferty.
11.5.

Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3.1. muszą obejmować swym zakresem wszelkie
roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5
Ustawy, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia
Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub
zaniechań każdego z nich.

11.6.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich
treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na
pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych
zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.

11.7.

Zwrot wadium, żądanie ponownego wniesienia wadium, zatrzymanie wadium.

11.7.1.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy.
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11.7.2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.7.3. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu
11.7.4.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.

11.7.5.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

1)

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 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) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.7.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.
12.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Informacje ogólne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.

12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie;
12.2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania
umowy.
12.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
12.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone nie później niż w dniu
zawarcia umowy na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu,
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz.
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz
Nr 70 9364 0000 2002 0840 7115 0006
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej
następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego
.
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12.3.3. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do
Zamawiającego w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).
12.3.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona przez Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Pozostałą część kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wpłaci
zgodnie z zapisami punktu 12.6.2.
12.3.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniądzu,
Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12.3.6.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
Ustawy Pzp.

12.4.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub
gwarancji w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna,
bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić
niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności
wezwania Zamawiającego.

12.5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.

12.6.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

12.6.1.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12.6.2.

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.

12.6.3.

Kwota, o której mowa w punkcie 12.6.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

13.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

13.2.

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

13.3.
13.4.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 13.2., 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.

13.5.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.6.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.

WALUTA OFERTY ORAZ WALUTA ROZLICZEŃ
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1.

Walutą oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu oferty należy podać w PLN.
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ZWIĄZANYCH

Z

REALIZACJĄ

14.2.

15.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

15.1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

15.2.

Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

15.3.

OFERTĘ STANOWI:

15.3.1. Formularz oferty
15.3.2. Kosztorys ofertowy ( Formularz 2.1 );
15.4.

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 7.1.1. IDW:
a)
b)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postepowaniu,
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania;

2) Zobowiązania podmiotów, składane w oryginale, do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wymagane
postanowieniami pkt. 7.5. IDW;
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza);
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 DZ.U. z 2014 poz. 1114 oraz
z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
6) Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał
dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz –
określonej w niniejszej IDW wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.
15.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
– przekazywane jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Formularz 2.5.)
.
15.6. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie z załączonym do
oferty pełnomocnictwem.
15.7.

Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania
Oferty, chyba że Oferta jest scalona w sposób trwały. Zamawiający nie wymaga parafowania
stron niezapisanych.
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15.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane przez osobę(y)
upoważnioną(e) do podpisania oferty.
15.9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, należy składać w oryginale.
15.10. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), inne niż oświadczenia,
o których mowa powyżej w pkt. 15.9. należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
15.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
15.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy założona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.14.

Całość oferty powinna
zdekompletowanie.

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

15.15. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
15.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa pkt. 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
15.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt. 7, 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, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.
15.19. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
oraz opisane :
„ OFERTA - PZD.3210.17.2018 – Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N
- ul. Zgody w Piszu od km 0+006 do km 0+275
Nie otwierać przed dniem / aktualna data otwarcia ofert / godz. / aktualna godzina otwarcia ofert /”.
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15.20. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób określony niniejszą IDW ponosi
Wykonawca.
15.21. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do
składania ofert może wycofać lub zmienić ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty, jak i oświadczenie
o jej wycofaniu, powinny być przygotowane, podpisane, opakowane i zaadresowane w taki
sam sposób, jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym będzie przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem: „zmiana”. Opakowanie, w którym będzie przekazywane
oświadczenie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem: „wycofanie”.
15.22. Koperty opatrzone napisem „zmiana” będą otwierane przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
zgłosił Zamawiającemu zmianę treści oferty.
15.23. Koperty opatrzone napisem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty
z ofertami wycofanymi nie będą przez Zamawiającego odczytywane.
15.24. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku z pkt 5.1.3. w walutach
innych niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP
na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego
zakończenie robót budowlanych;
15.25. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15.26. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć
(zszyć) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.
15.27. Stosownie do treści art. 8 ust. 3 Ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
15.28. Stosownie do treści art. 86 ust. 4 Ustawy podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
15.29. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy, 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.
15.30. Stosownie do treści art. 26 ust. 3a. 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.
15.31. Wykonawca składając podpisaną ofertę akceptuje zapisy Projektu umowy stanowiącego
Rozdział III SIWZ.

16.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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16.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Czerniewskiego 6, w pokoju
00
nr 1 (SEKRETARIAT), w terminie do 27.08.2018 roku, do godziny 10 .

16.2.

W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

16.3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Czerniewskiego 6 w pokoju
15
nr 6, w dniu 27.08.2018r., o godzinie 10 .

16.4.

Otwarcie ofert jest jawne.

16.5.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

16.6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

16.7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza 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, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

17.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

17.1.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy.
Zamawiający zamieszcza w Rozdziale II wzór kosztorysu ofertowego i zaleca jego
wykorzystanie (Formularz 2.1.).

17.2.

Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 17.1. należy sporządzić metodą kalkulacji
uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym kosztorysie.
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w kosztorysie. Ceny jednostkowe netto należy przemnożyć przez ilość. Uzyskane wartości
netto (w przypadku cen jednostkowych) i ceny ryczałtowe należy zsumować, doliczyć podatek
VAT i obliczyć wartość brutto, którą należy przenieść do formularza OFERTA.

17.3.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziałach III – V
niniejszej SIWZ.
Koszty
towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których
w Przedmiarze robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach
jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robót. Wszelkie ewentualne rabaty (upusty)
należy ująć w poszczególnych cenach jednostkowych.

17.4.

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie
pozycje w nim opisane. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej, w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysie
ofertowym oraz w przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed
terminem składania ofert.

17.5.

Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest obowiązany
wykazać w ofercie, że zapewniają one uzyskanie parametrów technicznych przedmiotu
zamówienia nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach,
w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

17.6.

Wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny być
wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17.7.

Ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały waloryzacji.

17.8.

Należy podać zastosowaną stawkę VAT.
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Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie
oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia 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.

18.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej
następujące kryteria oceny ofert:
a)

Cena (C): 60% = 60 pkt

b)

Okres gwarancji (G): 30% = 30 pkt

c)

Termin realizacji (T): 10% = 10 pkt

oferty

Zamawiający

stosować

będzie

18.1.1. Opis kryterium „Cena”
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
C=

gdzie:

C min
Co

C min
Co

x 60 pkt

– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej

18.1.2. Opis kryterium „„Okres gwarancji” (G):
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji.
Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego:
G min = 36 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny ofert przez Zamawiającego:
G max = 72 miesiące od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji:
36 m-cy lub 48 m-cy lub 60 m-cy lub 72 m-ce.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny takiej
oferty zostanie przyjęty okres 72 miesiące i taki okres zostanie przyjęty w Umowie
z Wykonawcą.
Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub będzie krótszy niż
36 miesięcy – zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona jn:
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- udzielenie gwarancji 36 m-cy
- udzielenie gwarancji 48 m-cy
- udzielenie gwarancji 60 m-cy
- udzielenie gwarancji 72 m-ce

od dnia kolejnego po dacie odbioru robót - 0 pkt
od dnia kolejnego po dacie odbioru robót - 10 pkt
od dnia kolejnego po dacie odbioru robót - 20 pkt
od dnia kolejnego po dacie odbioru robót - 30 pkt

18.1.3. Opis kryterium „Termin realizacji”
Oferta w kryterium termin realizacji może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Kryterium „termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty okresu o jaki skróci termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji
o następujące okresy: 0 dni lub 7 dni lub 14 dni.

przedmiotu zamówienia

Faktyczna ilość punktów (T) zostanie naliczona następująco:
- skrócenie terminu o 0 dni: 0 pkt
- skrócenie terminu o 7 dni: 5 pkt
- skrócenie terminu o 14 dni: 10 pkt
UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie terminu, t.j. braku wskazania, bądź
wskazania innego, niż wyżej opisane skrócenie terminu, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt,
a termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przyjęty jako maksymalny.
18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G+T
gdzie:
C
– ilość punktów uzyskanych w kryterium „ cena” (cena ofertowa brutto)
G
– ilość punktów uzyskanych w kryterium „ okres gwarancji”
T
– ilość punktów uzyskanych w kryterium „ termin realizacji”
18.3.

18.4.
18.5.

19.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie oferty lub więcej
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny obowiązujących w niniejszym
postępowaniu, wówczas Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego nabycia
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.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

19.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
19.1.1. 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.
19.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
19.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
19.1.4 Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu.
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19.1.5.
19.1.6.
19.1.7.
19.1.8

Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów.
Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.
Unieważnieniu postępowania, – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

19.2.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 19.1.1 oraz pkt 19.1.5-19.1.7, na
stronie internetowej.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 19.1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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 ustawy Pzp.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę - pisemnie,
telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.

19.3.
19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:

19.7.1. Złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w której Wykonawcy wskażą Pełnomocnika uprawnionego do kontaktów
z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami – w przypadku,
gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
19.7.2. Przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że
występują oni w obrocie prawnym, a także wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca będzie realizował – jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana wskazał w ofercie, że część zamówienia powierzy
podwykonawcom.
19.7.3. Do dostarczenia dokumentów dotyczących osób wskazanych w ofercie tj. kserokopii
uprawnień oraz kserokopii aktualnych zaświadczeń o przynależności tych osób do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego.
19.7.4. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
19.8.

Niewypełnienie obowiązków, o których mowa w pkt. 19.7. niniejszego rozdziału SIWZ,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co
skutkować będzie konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy.

20.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

20.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do
zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

20.2.

Projekt umowy stanowi Rozdział III SIWZ.

20.3.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności,
o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
Przewidywane zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy.

21.

21.1.

ŚRODKI
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W

TOKU

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
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naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
21.2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

21.2.1.
21.2.2.
21.2.3.
21.2.4.
21.2.5.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Odrzucenia oferty odwołującego.
Opisu przedmiotu zamówienia.
Wyboru najkorzystniejszej oferty.

21.3.

Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.
180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób– w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.2. i 21.3. 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.
W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 21.3. niniejszej SIWZ.
Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co
do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego
w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na
piśmie lub ustnie do protokołu.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po
stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.
21.14.
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21.15. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 21.10., nie mogą następnie korzystać
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
21.16. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla
jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
21.17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
21.18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do
sądu.
22.

OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

22.1.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części ponieważ spowodowałoby to
trudności techniczne oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

22.2.
23.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

25.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z
WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26.
26.1.

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje: parkwaypzd@hot.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

26.2.
27.

27.1.
27.2.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

28.

AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

29.

WYSOKOŚĆ
ZWROTU
KOSZTÓW
UDZIAŁU
W
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
o zamówienie publiczne.

30.
30.1.

POSTĘPOWANIU,
w

niniejszym

JEŻELI

postępowaniu

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP
Zamawiający, stosownie do art.29 ust.3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 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.
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30.2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy
między innymi kierownika budowy, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez
Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.

30.3.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na
umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego
wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano w projekcie umowy, który stanowi
Rozdział III SIWZ.

31.

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych art. 29 ust. 4
ustawy Pzp.

32.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

33.

WYMAGANIA W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE (UMOWY
O PODWYKONAWSTWO
Kwestie uregulowane są w Projekcie umowy, stanowiącym Rozdział III SIWZ.

34.

STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje skorzystania z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy
Pzp.

35.

WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO
OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
ustawy Pzp.

36.

LICZBA 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 LICZBIE CZĘŚCI

36.1.

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy - nie
dotyczy.
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 liczbie części – nie dotyczy.

36.2.

37. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:














administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, tel. 87 423 28 07.
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N - ul. Zgody w Piszu
od km 0+006 do km 0+275 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
znak postępowania: PZD.3210.17.2018.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
**
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________
**

Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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