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SPECYFIKAC JA ISToTI\IYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych.

Pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudłówka''

na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieh
publicznych (Dz. U ' z }afil Nr 113, poz. 759, zpóźn, nn.).

fatl-03-04

ZATWIERDZAM

wÓl l  GMINY
/, ł )

. l ł M

GrafvfuWaflś

Stupca 20II r



I. Informacie o zamawiaiacym:
Gmina Sfupca
Reprezentowana pfzęz Wojta Gminy S-łupca
Adres siedziby ofganu Zamawiającego:
IJrząd Gminy Słupca, ul' Sienkiewicza 16, 62.400 Słupca, woj. wielkopolskie'
N|P: óó7-1?-67-466
REGON: 000538633
Telefon: (63') 27 4-36-7 6
Fax.: (63) 274-36-76 wew. 44
E-mail: sekletariat(4gmina. slupca. pl
Sffona intemetowa: http : //rv rv rv. gmin a. s 1 upca. pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http:iilvlvlv.uq.sh"rpca.samorzad)'.pl

II. Informacie uzupełniaiace:
1. Wszęlkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
rvlanej dalej ,,SIWZ,,, przeznaczone są wyłącntie do przygotowania oforty'
2. llekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ,,ustawa'', bez blizszego określenia, o jaką ustawę
chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia f9 stycznia 2aa4 r. Prawo zamówięh publicznych (Dz. U. z
2010r' Nr 113, poz.759,zpóźn. nn.).
3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treŚci SIWZ' Zmiana moze mieć miejsce w kazdym czasie, przed upływem terminu składania ofeit.
W przypadku wprowa&enia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocmie ptzekazana
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych walunków zamówienia ofaz
zostanie umieszczona na stronie intemetowej, na ktorej zamieszczono SIWZ. Dokonana zmiana
będzie w iążąca dla wykonawcow.
4. leirc|i wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówięnia prowadzi
do nrliany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówieh Publicznych
,,ogłoszenie o nńanie ogłoszenia zarnieszczonego w Biuletynie Zamówięil Publicznych'',
przedhtizając jednocześnię termin składania ofcrt o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeŻe|i spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 |ub 2 Prawa zamowieil
publicznych.
5. Niezwłocznie po zamięszczęniu w Biuletynie Zamówiefi Publicznych ',ogłoszenia o zmianię
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamowięń Publicznych'' zamawiający zamjeści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń orazna stronie internetowej Zamawiającego.
6. lęie|i w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówięnia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający ptzedtuż'y termin składania ofert i poinformuje o b/m wykonawców ktorym
przekazano specyfikację istotnych warunków zarnówięnia, oraz zarnieści informację na stronie
intemetow ej Zamaw iającego.

III. Informacie o sposobie porozumiewania sie zamawiaiacego z wvkonawcami:
1 ,Wszelkie oświadczenia' wnioski, zawiadomi ęnia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
pr zekanłjąpisemnie lub faksęm.
f . leŻe|i treśÓ oświadczeń, wniosków, zawiadomięń oraz informacji przekazywana jest za pomocą
faksu, kuzda ze stron naządanie drugiej nięrwłocznie potwierdea fakt ich otrzymania'
3. osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w kwestiach formalnych dot. przetargu - Pan Tomasz Gniewkowski,
Tel. (63) f74-36-76,wew 38.
Fax. (ó3) 27 4-36-7 6, wew. 44,
Urząd Gminy w Sfupcy, u1. Sięnkiewicza |6, 62-400 Słupca, pok. 16,

w kwęstiach merytorycznych dot. przetargu - Pan Ryszard Kubicki,
Tel. (63) 27 4-36-7 6, węw. 33,



Fax. (63) 27 4-36-7 6, wew. 44,
Urząd Gminy w Sfupcy, ul. Sienkiewicza |6, 62-400 Słupcą pok. 22,

Informacji udzielać bedą w godzinach urzedowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

IV. Numer oostenowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone j est makiem:
ZP.27|.|5.2011. Wykonawcy we wszęlkich kontaktach z zamawiającymi powinni powotywać się
na ten znak.

V. TFvb postepowania oraz podstawa nrawna opracowania specvfikacii istotnvch warunków
zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ptzętatgu nieograniczonego -

art. 39 ustawy z dnia 29 .0I .2004 r' Prawo zarnówięil publicznych (Dz, U . z 20|0r' Nr 1 |3, poz, 7 59,
zpóźn. nrl.).
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20|0r. Nr 113, poz'
759, zpóźn. nrl.)
b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moize ilądac zamawiający od wykonawcy, ofaz forrru w jakich
te dokumenty mogą byc składane (Dz. U . z 2a09r. Nt 226, poz. 1817).
c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę prze7iczania wartości zamowień publiczrych
(Dz. U. 22009 r.Nr 224,po2. 1796).
3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofert wariantowych.
5 . Zamaw iający nie przewiduj e pt zept ow adzerria aukcj i elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zarrpwieh uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeizęniem art' 93
ust. 4 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia za|iczęk na poczet wy.konania zamówienia.
9. Zamallliający nie ogranicza mozliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawco% u których ponad 50oń pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówięłl Publicznych (Dz' U. z 20I0t. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.) oraz przepisy wykonawczę do tej ustawy'

VI. opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPY: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
Przębudowa drogi gminnej w m' Szkudłowka (obręb geodezyjny Marcewek i Młodojewo), na
odcinku 1,037 km. Zakres robot obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznię o grubości warstwy 10-20 cm, wykonanie warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego o grubości 5 cm., wykonanie poboczy, odmulenie i odbudowe rowów,
wykonanie zjazdów i omakowanie pionowe.

Szczegołowy zakres robot i sposob ich wykonania został. określony w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, przedmiarze robot otazw dokumentacji techniczno-projektowej.

oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się na miejscu z warunkami, ich charakterem
i dokonać petnego rozeznania przedmiotu zamówienia.



Na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 36 miesięcy
od daty podpisania przezZamawtającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

Uwaga: Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projelcowej zostĄ wskazane
znaki towarowe' patenty oraz pochodzenie utządzeń i materiałow na|eiry je traktować, jako

propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałow i

urządzeh w stosuŃu do zaprojektowarrych z zachowaniem tych samych lub 1epszych standardow
technicznych, technologicznych i jakoŚciowych. Ponadto zamienne materiały |ub urządzenia
przyjęte do wyceny:
- winny spełniac funkcję, jakiej mająsłuiyć,
winny być kompatybilne z pozostałyrnl urządzeniami, aby zespoł urządzeń dawał zamierzony

fzaprojektowany] efekt, nie mogąwpĘwac nazrrianęrodzaju i zakręsu robot budowlanych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefi publicznych (Dz. U. z
20|0r. Nr 113, poz.759, zpóźn. zrn).
Wykonawca, który powołuje się na rontiązania równowazne opisywanym przęz Zamawtającego,
jest obowiązarty wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania
okre Ślonę pr zez Zamavt iaj ąc e go .

VfI. Termin wvkonania zamówienia:
Wymagany termin rea|izacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 16.05.2011r.

VIII. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonvwania ocenv spetniania tvch
warunków.

1. W postępowarriu moeą wziać udział Wykonawcy. którzv spełniają wafunki. dotvczącę:
a) posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub c4mności, jeze|i przepisy
prawa nakładająobowią.zek ich pos iadania;
b) posiadania wiedzy i doŚwiadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem tęchnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1) Uprawnięnia do wykonywania
nakładają obowiązek ich posiadania.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.
1 pkt 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówieh publicznych. Zamawlający nie
określa szczegółowych wymagań. ocena spełnienia warunku udziatu w postępowaniu zostanie
dokonana zgodnie z formułą spetnia-nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunkow
udziału w postępowaniu zgodnie z art. f2 ust, l pkt 1'
f) Wiedza i doświadczęnie:
o udzielęnie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający warunki zawartę w art. f2 ust.
1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycnńa 2004 roku- Prawo zamówieb publicznych, oraz spełniający
szczegółowe warunki udziafu w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawca musi wykazać, ze wykonał w okresie ostatnich pięciu |at przed upływem terminu
składania ofert, a jeż,e|i okres prowadzeniadziała|noŚci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć
dokument(-y) potwierdzający, że roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Przęz fiedn{ robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówi enia na|eizy rozumiec zamówienie spełniając e łącznie następujące

prawaokreślonej działalnoŚci lub czynności' jeze|i przepisy



warunki:
- wartośc brutto co najmniej 350 000 PLN brutto (kazda rea|izacja),
- zawierająca wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi'
ocena spełnienia warunku udziatu w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia -

nie spełnią w oparciu o informację zawartę w wymaganych oŚwiadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdna|e Ix SIWZ.
3 ) Potencj ał te chnic zny..
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający warunki zawartę w art. 22 ust'
1 pkt 3 ustawy Prawo zamowień publiczrych. Zamawiający nie okreŚla szczegółowych wymagań.
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spehia -

nie spełnia, w oparciu o oświadczęnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. I pkt 3
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia'
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający warunki zawarlę w art. 22 ust.
1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający szczegółowe warunki udziału
w postępowaniu, tj.:
a)Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zę wskazanięm zakresu
wykonywanych ptzez nią czynności oraz informacją o podstawie dysponowaniatąosobą tj' osobą
posiadającą aktualną przynależność do odpowiedniej Izby Inzynierow Budownictwa ofaz
uprawnienia do kierowania robotami budowlarrymi w specja|ności drogowej, lub uprawnienia
równowaene wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisow.
b) Wykonawca musi złożryć wraz z ofertą oŚwiadczenie, ze osoby ktore będą uczestniczyc
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
ocena spełnienia warunku udziafu w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia _

nie spełnia' w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach
wyszczęgolnionych w rozdńa|ę IX SIWZ.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
o udzielenię zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 2f ust'
1 pkt 4 ustawy Prawo zamowień publicznych oraz spełniający szczegółowe warunki udziału
w postępowaniu, tj.:
Wykonawca musi wykazać ze posiada ulcr;,zpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prow adzon ej działalno ś ci nt iązanej z pr ze dmiot em zamow ienia
- na sumę nie mniejsząniz20a 000 PLN'
ocena spetnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia -

nie spełnia' w opafciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ.

Zgodnie z art,26 ust.2a ustawy wykonawcana żLądanie zama,wiającego w zakresie przez niego
wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio nie pozriej niż na dzięh składania ofeft,
spełnienie warunków, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczęnia z powodu
niespełnienia warunkow, o których mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy.
Wykonawca może polegac na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznyrrq osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, nieza|eżnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowięany
jest udowodnic zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zarrlówięnia,w szczegolności przedstawiając w tym celu pisemne zobawiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówięnia'

IX. Informacia o oświadczeniach i dokumentach. iakie maia dostarczvć wvkonawcv w celu



potwierdzenia spetniałia warunków udziału w postepowaniu oraz niepodlegania wvkluczeniu
na podstawie ań.24 ust. 1 ustawv.
Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawió w formie oryginałow albo kopii
poświadczonych za zgodnośó z oryginałem przef wykonawcę lub upowuŻnionego przedstawiciela
wykonawcy. Zamawiający moize iądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej
kopii dokumentu, gdy z}ożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwoŚci co do jej
prawdziwości. Dokumęnty sporządzone w ję"yku obcym na7eży ńożryć wraz z tfumaczeniem na
ję,yk polski.
Załączane do oferty kopie dokumentów na|eiry potwierdzać zazgodnośc z oryginałem,
potwierdzając kuidązapisaną stronę przedkładanego dokumentu'
1. W zakresie wvkazania soełniania przez wvkonawce warunków. o którvch mowa w art. 22
ust. 1 ustawv. oprócz oświadczenia o snetnianiu warunków udziatu w postępowaniu należv
przedłożvć:
1) W zalrresie wykazania spełnianiaptzez wykonawcę warunku udziafu w postępowaniu dot.
wiedzy i doświadc zenia na|eźly przedłożzy ć.
- wykaz robót budowlanych (załącnlik nr 6), zawierający wykonane w okręsie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działa|ności jest krotszy - w tym
okręsie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadającę swoim rodzajem robotom budowlanym
starrowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich waltości oraz daty i miejsca wykonania z
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez (edn$ robotę budowlarrą odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia nalezy rozumieć zamówięnie spełniające łącmie
następujące warunki:
- wartośÓ brutto co najmniej 350 000 PLN brutto (kużdarea|izacja),
- zawierająca wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi.
2)W zakresie wykazania spełnianiaprzezwykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. osób
zdolnychdowykonaniazamówięnianależyprzedł'oilyc:
- wykaz osob (załączrrik nr 4), ktore będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia, zawierający
minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, zę wskazanięm zakresu wykonywarrych ptzez nią czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tą osobą tj. osoba posiadającą aktualną ptzyna7ei:nośc do odpowiedniej
Izby Inżpierów Budownictwa oTaz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjatności drogowejo lub uprawnienia równowazne wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisow.
- oświadczenie, irc osoby, ktore będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeże|i ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -

załączniknr 5,
3)W zakresie wykazania spełnianiaprzez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej nalezy przedłożryć.
a)opłaconąpolisę lub inny dokument potwierdzający, ż:e wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności rwiązanej zprzedmiotem
zamówienia:
- na sumę nie mniejsząniz2}} 000 PLN.
Uwaga: Z treści zńączonej polisy musi wynikać, ie została opłacona lub nalezy zatączyć dowod
wpłaty (np. potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działa|ności zvtiązanej
z pr ze dmiotem zamów ienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wvkluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawv.
należv przedłożvć:
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącnlJknr 3.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że



wykonawca nie za|ega z op1tacaniem podatkow, lub zaświadczęnia, że uzyskał przewtdziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rońoiLenie na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące ptzed
upĘwem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaŚwiadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecanych lub Kasy
Rolniczego Weryieczenia Społecznego potwierdzające, ie wykonawca nie za|ega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ize uzyskał przewidziane
praw€m zwolnienie, odroczenie lub rozłożenię na raty za|egĘch płatności 1ub wstrz1.manie w
całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawionę nię wcześniej niz 3 mięsiące ptzed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzięlenie
zamówienia albo składania ofert.

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia
(konsorcjurą społka cy'uvilna), kuidy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, społki cywilnej
oddzięlnie składa dokumenty, o ktorych mowa w powyzszym punkcie 2, podpunkty 1-4,

3. Dokumenty podmi otów zagraniczrrych:
Jeżęll wykonawca ma siedzibę lub miejscę zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w ktory'm ma siedzibę lub miejsce
zamięs *ania p otwierdz aj ący, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6
mies ię cy pr zed upływ em terminu składania ofert,
b) nie za|ega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpie częnię społeczne i zdrowotne albo
ie uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoi:ęnie naraty za|egłych płatnoŚci
lub wstrąmanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazł' ubiegania się o zamówienia - wystawiony nie wcześniej niz 6
miesięcy ptzed upływem terminu składania ofert,

4. Inne dokumenty.
1) wypełniony formularz,,oferta'' - Załączniknr I,
2) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót' Zamawiający dopuszcza, aby
kosztorys ofertowy wykonany był metodą upfoszczoną
3) pełnomocnictwo zgodnie z arl. 23 ustawy, jeieli wykonawcy ubiegają się wspolnie
o udzielenie zamówięnia (tylko, jeśli dotyczy)'
4) zaparafowany wzór umowy - Załącznik nr 8,
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkow udziafu w postępowaniu zgodnię z art.22 ast.
1 pkt 1-4 ustawy _ załącznikw 2,
6) wykaz podwykonawców |<torzy będą uczestniczyć w realizacji zamówięnia wtaz
z informacją na temat zakresu powierzonych im robót, wartości tych robot zgodnie z załącznlkiem
lub oświadczenie, ze wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi ( według zatącznika nr 7 do
srwz).
7) Zamawiający ż'ąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z ktorych
będzie w1mikac uprawnienie do podpisywania oferty, np' Aktualny odpis z właściwego rejestru,
aktualne zaświadczęnie o wpisie do ęwidencjt dzińalności gospodarczej, aktualny statut społki 1ub
aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty moima ńoŻyć w formie kopii poświadczonej z
oryginałem przez wykonawcę.
Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofeftę nie wynika z zał'ączonego
dokumentu, o ktorym mowa wyizej, do oferty na1eży dołącryć takŻe pełnomocnictwo w oryginale
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Z tręści załączonych dokumentów musi wynikać jednontaczrlie, u ww. warunki wykonawca



spehił. Nie spełnienie chociazby jednego wmunku skutkować będzie wykluczeniem z
postępowania.
Zamawiający wezwie Wykonawców, w trybie afi. 26 ust. 3 ustawy, kórzy w okręślonym terminie
nie ńoży|i wymaganych oŚwiadczęil |ub dokumentow potwierdzających spełnianie warunków
udziałuw postępowaniu lub, którzy nie złoŻy|i pełnomocnictw, albo którzy złoży|iwymagane ptzęz
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o ktorym mowa w art. 25 ust' I, zawierające błędy lub
którry złoży|i wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożęniaw wyznaczonym terminie chyba, ze mimo
ich złożr,enia oferta wykonawcy podlega odrzucęniu albo konieczrre byłoby uniewaznięnie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oŚwiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianię ptzez wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnianie przęz
oferowane roboty budowlane wymagań określonychprzez zamawiającego, nie pozlriej niż w dniu,
w ktorym upłynął termin składania ofert.
X. Opis sposobu przvsotowania ofert.
1. Wymagania i zalęcenia ogolne.
oferta musi być przygotowanazgodnię zwymaganiami SIWZ, ustawy otaz z uwzględnieniem
poniŹszych zasad:
I) kuidy wykonawc a moizę złoźryc tylko jedną ofeńę' w ktorej musi byó oferowana tylko jedna cena
za całość zamówięnia,
2) wykonawcy mogąwspólnie ubiegac się o udzie|ęnie zamówięnia (konsorcjurr1 społka cywilna).
W takim przypadku ich oferta musi spełniac następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielęnie zamowienia (konsorcjum, spółka cywilna)
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzięlenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umo\^/y w sprawie
zamowienia publicznego oru ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu
umowy' W takim przypadku kuŻdy z partnerów zobowiązany jest osobno złoiyć dokumenty lub
oŚwiadczęnia wymienionę w rozdz. IX' pkt. 2 ppkt 1-3. Pozostate dokumęnty lub oświadczenia
mogą byc ńożzone wspólnie. Wówczas kopie dokumentow dotyczących odpowiednio wykonawcy
sąpoświadczonę zazgodnośó z oryginałemptzez wykonawcę' Wszelkie kontakty, korespondencja,
oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, społki cywilnej a zamawiającym
Ędą się odbywaó za pośrednictwem pełnomocnika.
Po wyborze oferty danego konsorcjum czy społki cywilnej jako najkorzystniejszej zamawiający
możrc zażządac przedstawienia umowy regulującej wspołpracę danych podmiotow, ktora w
szczegolności musi zawiętac:
- strony umowy z ozrraczeniem lidera,
- celzawarcia umowy,
- okres obowiązywania umowy,
. solidarną odpowiedzialnośc kazdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamów ięni a w obec zamaw iaj ąc ego za w ykon ani e umowy'
- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy ptzez ktoregokolwiek z wykonawców wspolnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania zarnowienia,
- zakaz dokonywaniazmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego'
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowięywaławszystkich wykonawców
występujących wspólnie'
3) wymaga się, by ofeila byłaprzygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelnośc jej
treści,
a) ofetę na|eźzy sporządzió w języku polskim,
5) w prąrpadku, gdy informacje zawu1"e w oforcie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o z-wa|czaniu nieuczciwej konkurencji' co, do ktorych wykonawca
zastrzega, że nie mogą byÓ udostępniane innym uczestnikom postępowania, musząbyĆ oznaczone
klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustavly z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2005 r. Nr 10, poz. 68)" i
dołączone do oferty, za|ęca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie ztym przepisem przez



tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publiczrrej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 1ub inne informacje posiadające
waftośc gospodmczŁ Co, do ktorych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności,
6) wymaga się, by oferta umięszczona byta w zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowarria. opakowanie winno byc oznaczone nazwą
(firmd i adresem wykonawcy, zaadtesowane na adres zamawiającego i opisane według ponizszego
wzoru:

OFERTA
P r zetar g nieo graniczony nr 2P.27 l.t 5.2 0 I I pn. :

o,Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudłówka ''.

Nie otwierać przed n.a3.20t1r' godz. 10:30
7) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązail, a wszystkie zapisane strony oferty parafowane,
8) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane'
9) wymaga się, aby wszęlkie poprawki były dokonane w sposob czyt.e|ny i dodatkowo opatrzone
datą dokonania poprawki oraz palaą osoby podpisującej ofertę,
10) wykonawcy ponoszą wszelkie koszty zlltięane z przygotowaniem i złoŻęniem ofeity,
z zastrzęizeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
2. Zmiany i wycofanie ofert:
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożnnej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, ie
ucryni to przed terminem sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pis emnej.
2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być, ptzygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta' Dodatkowo opakowanie, w ktory"rn jest przekazywana zmieniona oferta
nateżzy opatrryć napisem ZMIANA.
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno byc opakowane i zaadresowane w ten sam sposób,
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywanę to powiadomieniena|eiy opatrzyć
napisem WYCOFANE.
3. Zawańość oferty.
Do oferty na|eżry załącryć oświadczęnia i dokumenty, ktorych treśc podano w pkt IX SIWZ
,,Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ffiają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art.24 ust. 1 ustawy".
XI. opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SrwZ.
1. Wykonawca moir,ę nnlrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunkow zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjasnień niez-łvłocznie, jednak nie
poźniej niŻ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkięm ż,ę wniosek o
wyjaŚnienie treŚci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niz do końca dnia, w ktorym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofęrt'
2. Jeżę|i wniosek o wyjaśnienię treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnieh, zamawiający może
udzie|ić wyjaśnień albo pozostawic wniosek bęz roąomania.
3. Przedłuienie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
4. TreŚc pytań wtaz z wyjaśnieniami zamawiający przekazvje wszystkim zidentyfikowanym
uczestnikom postępowania bez ujawniania Źródeł zap1Ąania oraz umieści taką informację na
własnej stronie internetowej, (www. gmina. slupca. pl)'
5.Pytania naleźzy kierować na adres:

Urząd Gminy w Słupcy
Ul. Sienkiewicza 16

62-400 Stupca
Faks: (63\ 274-36-76wew. 44



6. W prrypadku rozbiezności pomiędzy treŚcią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą na|ezy przyjąć treśc pisma zawierającego późniejsze oŚwiadczenie
zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
tręści SIWZ.
8. Ieże|i w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunkow zamówienianieptowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówięniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie anian w
ofertach, zamawiający przedłużla termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówięniaj ora7 na stronie intęrnetowej, jeize|i
specyfikacja istotnych warunkow zamówienia jest udostępniona na tej stronie.
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. oferta powinna zawięrać propozycję ceny ofertowej ryczahowej netto i brutto (z podatkiem

vAr)
2. Cęna ryczahowa oferty powinna obejmowac pełen zakres zamowięnia wynikający

z dokumentacji projektowej ponadto uwzględniać wszystkie niezbędne koszty rwiązane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia|eżące po stronie Wykonawcy. Wykonawca zamówienia
musi przewidzięć, wszystkie okoliczności, ktore mogę wp}ynąó na cęnę zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę jęst nrateriałem uzupełniającym
i powinien uzasadniać mefytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia
tyczakowego i moze słuźryó do roz|iczeń wykonarrych prac. W przypadku ewentualnego
powstania nieścisłości pomiędzy przedmiar.em robót, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy'
Zamawiający uzna, ze w cenie ofertowej skalkulowane sąwszystkie pozycje zprzedmiaru robót.

4. Wykonawca okręśli cenę oferty brutto, ktora stanowic będzie wynagrodzenie ryczakowe za
rea1izac1ę całego przedmiotu zamowięnia, podając jąw zapisie liczbowym i słownie.

5. Cęna oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki zutiązane
z rea|izacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in. podatek VAT i nie
podlega podwyzszeniu.

6. Ieże|i złoiona oferta, ktorej wybor prowadziłby do powstania obowią7ku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usfug w zakresię dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarow, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towafow i usług, ktory miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami'

5. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzg|ędnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferly ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące
istotnych zmianw treści oferty.

6. Kuidy z wykonawcow moze Zaproponować tylko jedną cenę i nię moze jej zmienić.
UWAGA: Wszystkie wartości cen jednostkowych oraz ostateczna cena oferty muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaoktry|aniu ceny na|eŻy przyjąć
następującą zasadę zaokrągleń: liczbę koilczącą się cyframi 0-4 zaokrrylamy w dół', a 5-9 w
gorę

XIII. Informacie dotvczace walut obcvch. w iakich moga bvć prowadzone rozliczenia rniedzv
zamawiaiacym a wvkonawca.
Wszęlkie roz|iczeniapomiędzy wykonawcąazamawiającym dotyczące przedmiotu zamówięnia
dokonywane będą w złotych polskich.

XIV. Podwvkonawcv
1' Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zadania zamowięnia
podwykonawcom.
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazac w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na
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podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, części zamówienia, ktorych wykonanie
zamięrza powierzyc podwykonawcom z informacją na temat zakresu powierzonych im robot oraz
wartości tych robot'

XV Mieisce i termin składania ofert.
1. oferty winny byc złożnne w siedzibie zamawiającego w Słupcy przy u|. Sienkiewicza 16, pok.
Sekretariat, w terminię do 23.03.20ILr. do godz. 10:00.
2. oferta otrrymana przez zamawiającęgo po terminie składania ofęrt zostanie niezrlrłocanie
zwrócona wykonawcy bez otwierania'

XW. Termin zwiazania oferta.
1' Termin mviązania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu ntiązania ofertą roryoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedtuzyć termin zsłiązania z
ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, z tym ie
Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu nl,iązania z)ożoną
ofertą zvnócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o ozrraczony
okres, nie dhłŻszy jednak niz 60 dni.
3.odmowa przychylenia się do prosby Zamawiającego zę strony Wykonawcy nie powoduje utraty
wadium fieśli dotyczy).
4. Przedłuzenie terminu zwięania ofertą jest dopuszcza|nę tylko z jednoczesnym przedłuŻęnięm
okresu wazności fieŚli dotyczy) wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na ptzedłuzony okres ntiązania ofertą. Jeię|i przedtuŻenie terminu zlłtiązania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wnięsienia nowęgo wadium lub
jego przedh,rienia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostńa wybrana jako
najkorzystniejsza.

XVII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesięnia wadium.

XVIII. Mieisce i termin otwarcie ofert.
1. Otwarcię ofert nastqpi w siedzibię zamau,iającęgo w Słupcy prry ul. Sięnkięwicza 16, na Sali
posiedzeń, w dniu 23.03.20Iir. o godzinie 10:30.
2.otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyc w sesji otwarcie ofert' W przypadku
nieobecnoŚci wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający przeŚle wykonawcy inforrnację z
otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIX. opis krWeriów ocenv ofeń.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego nlaczeniem:
Cerra ofoitowa brutto - I00oń. oferta spełniająca w najwyzszym stopniu wymagania kryterium
otrzymamaksymalną ilośÓ punktow. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza ilość punktow.
XX. Snosób ocenv ofert.
1. ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonarra według następujących
zasad:
a. ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z fomułą:

cena minimalna
Liczba punktów: ----;;,",,;;; __ x 100 pkt,

b. w zakresie kryerium ofeita moze uzyskac maksymalnię 100 punktow.
2. Zanajkorzystniejszą zostanie uznana ofeita, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
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największą ilość punktow'
XXI. Zabezpieczenie należvtego wvkonania umowv.
ZamawiającynieŻądazabezpieczeniana|eż7Ąegowykonaniaumowy.
XXII. Informacie o formahrościach. iakie powinnv zostać dopetnione no wvborze ofertv w
celu zawarcia umowv w sprawie zamówienia oub|icznego.
1' Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie otaz w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako
najkorzystniejszaw oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawcow, ktorzy złożyli o ferty, o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adręs wykonawcy, ktorego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru ofaz
na^Ą]y (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow,
ktorzy ńożyli oferty, atakże punktację ptzyznanąofertom w kazdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostaĘ odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) tetminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego mozę byó zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o
ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej zamawiĄącego orazw miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibię'
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówięnia publiczrrego w terminie nie krotsątn niz 5
dni od dnia przesłania za,wiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeże|i zawiadomienie to
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust, 2 ustawy, albo 10 dni _ jeżeli zostało przesłane
w inny sposob.
5. Zamawiający może zawrzec umowę w sprawie zamowienia publiczrego ptzed upływem terminu
zawartego w pkt 4 w ptrypadku, gdy złożrcnaZostała tylko jedna oferta, atakżę gdy nie odrzucono
żadnej ofeity oraznie wykluczono zadnego wykonawcy.
XXIII.Istotne dla stron postanowienia. które zostana wnrowadzone do treści zawieranei
umowv w sprawie zamówienia publicznepo' oeóIne warunki umowv albo wzór umowv.
1) Wzór umowy stanowi Załącmlk nr 8 do sIwZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł umowę na rea|izację zamowienia na warunkach określonych we wzorze umowy, z
zastrzeżeniem, zę jeż,e|i wykonawca przy realizacji zamówienja będzie wspoĘracował z
podwykonawcami Zamawiający doda do Umowy w $ 5 ust. 6 o następującej treści:
,, Zamawiający może wstrzymać płatnośc dla Wykonawoy za wykonanie przedmiotu umowy do
czasu przedłoŻenia mu ptzęz Wykonawcę dowodow opłacenia faktur podwykonawcom, za roboty
wchodzące w skład części robót' której płatnośc dotyczy. W przrypadku niezapłacenia przez
Wykonawcę nalezności podwykonawców, zamawiający jest upowazniony do zapłaty faktur
podwykonawców, a wpłaty te zostaną potrąconę z zobowięania Zamawiającego wobec
Wykonawcy."
2) Zamawiający zgodnie z art'. 144. ust' 1 Ustawy Prawo Zamówieh Publicznych przewiduje
mozliwośó istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcyJ w ptzwadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych ponizej, z uwzg|ędnieniem podawanych warunków ich wprowadzania:
a) Zmiana t ęrminu r e a7izacji przedmiotu umowy s powo dow an e :
-warunkami atmos fery cznymi, w szczegolno ści kl ęskami zywiołowymi,
-warunkami atmosferycznymi uniemozliwiającymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprow adzarrie prob i sprawdzeń, dokonywanie odbiorow,
- zmianarrti będącymi następstwem okoliczności |eŻących po stronie zamawiającego, w
szczególności wstrzymarrie robot ptzez zamawiającego ofaz konieczność usunięcia błędow lub
wprowadzenia zrnian w dokumentacji proj ektowej,
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. zmtanami będącymi następstwem dńałarńaorganóv/ administracji,w szczegolności przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminow wydarria ptzęz organy administracji óecyĄi, zezvto|efi itp.,
odmowa wydania ptzez organy administracji wymaganych decyzji, zemto|eń, wgodnień,
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak
niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, - jeże|i koniecznośc wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robot
wymaga dłuższego terminu wymagania danego etapu przedmiotu zamówienią
- inne ptzyczyny zewnętrzne niezalężzne od zamawiającego otaz wykonawcy skutkujące
niemozliwością prowadzenia prac.
b) Zmiany technologi czne, w szczególno ści :
- koniecznośó nęalizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozvliązail
technicznych/technologicnrych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych romliązań groziło niewykonanięm lub wadliwym wykonaniem
projektu,
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujące niemozliwością nęa|izowania przedmiotu umowy ptzy dotychczasowych
zało ircniach t echno lo gi c zny ch,
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczego|ności istnienie
podziemny ch urządzeń, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
- konięczność nęa|izowania projektu przy zastosowaniu innych ronllięań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowią.zującego prawa.
c) Zmiany osób, przy pomocy ktorych wykonawca rea|izuje przedmiot umowy' fla inne
legitymujące się co najmniej równowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami' o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takŻe w SIWZ. W przrypadku choroby lub
Śmierci
osób wskazanych w ofercię wykonawcy.
XXrV. Pouczenie o środkach ochronv prawnei.
Na podstawie art. 179 ustawy PZĘ Wykonawcy' a takŻę innęmu podmiotowi, jeie|i ma lub miał
interęs w uzyskaniu danego zamowienia oTaz poniosł lub mozę ponieśc szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisow ustawy PZP przysfugują Środki ochrony prawnej
przewidziane w dzia|ę VI ustawy PZP.
XXV. Lista Załaczników
Wymienione nizej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1.wzór formularza ,,ofelta'' - Załączniknr I,
2' oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkow udziatu w postępowaniu zgodnię z art.22 ust.
1 pk1 1-4 ustawy - Załączniknt 2,
3.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art' 24 ustawy - Załącznik
nr 3,
4.wykaz osób - Załącznikm 4,
5.oświadczenie, ze osoby ktore bęĄ uczestniczyó w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia - Zatącznik nr 5,
6,wykaz robot - Zńączniknr 6,
7.oświadczenie dotyczące podwykonawców - Załącnlkrtr 7,
8.wzór umowy - Załącnliknr 8,
9. kzędmiar robót- Załącnńk nr 9,
10. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- Załącmik rn l0,
1 1 . Projekt oryanizacji ruchu . Załącznik nr 1 1 ,
12. Ptan sytuacyjny_ Załączniknr 12'

XXYI. Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ

SIWZ opracowali:
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SIWZ zatwierdzllt:
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