SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargowym, zgodnie
z zasadą konkurencyjności

Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym
w Rostworowie”

Zatwierdzam:
Marian Szymański – Prezes Zarządu

Rokietnica, dnia 28 lutego 2018
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1.

Informacje wstępne

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o. – zamawiający sektorowy.
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica
NIP: 7772371496
Regon: 631286580
www.rokbus.com.pl
tel./faks: +48 61 8145431
e-mail: rokbus@rokbus.com.pl
Godziny urzędowania: 7:00– 15:00
Nr rachunku bankowego: Poznański Bank Spółdzielczy 24 9043 1041 2041 0023 9787 0001
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS: 0000018792
Kapitał zakładowy: 2 760 000,00 zł
1.2. Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
R-ZP.3410.1.2018
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
1.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) udostępniony jest w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
1.4. Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego
Warunki Zamówienia, które Zamawiający udostępnia w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej
Zamawiającego
oraz
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
1.5. Wszelkie materiały dotyczące postępowania, otrzymane od Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.
1.6. Wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
1.7. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
i załączników do SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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.
1.8. Pytania powinny być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formie edytowalnej (np. MS
Word) na adres mail wskazany w pkt. 1.1. SIWZ.
1.9. W przypadku dokonywania istotnych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach.
1.10. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, udostępni na
stronie
internetowej
Zamawiającego
oraz
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
1.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
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1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.

Zamawiającego
oraz
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i stanowić będzie integralną część SIWZ.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia, zapytania do treści SIWZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w SIWZ (OPZ) wraz
z załącznikami (OPZ), na które SIWZ wraz z załącznikami się powołuje za pomocą norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż̇ przywołane.
Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać́ , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają̨ wymagania określone przez Zamawiającego.
W niniejszym postępowaniu dopuszczalną formą kontaktu pomiędzy Wykonawcą
i Zamawiającym jest forma pisemna papierowa oraz pisemna elektroniczna z użyciem poczty
elektronicznej. Oferta oraz załączniki do oferty powinny być przez Wykonawcę złożone i
potwierdzone na piśmie.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego jest prowadzone w trybie przetargowym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Sposób postepowania: zgodnie z dyspozycją art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.)
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 133 ust. 1 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.)
3.

Przedmiot zamówienia

3.1. Wstęp
Niniejsze zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
Kompletna realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bazy transportowej z zapleczem
warsztatowym i socjalnym w Rostworowie”. Niniejsze zamówienie dofinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej. Realizacja zadania jest komponentem inwestycyjnym realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Węzeł
przesiadkowy Rokietnica” (RPWP.03.03.03-30-0014/17).
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Umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.03-30-0014/17-00 zawarta 27 grudnia 2017 r. w ramach
Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „spieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
3.2. Przedmiot zamówienia
Budowa bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym -budynek biurowo-socjalny
i hali warsztatowej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, parkingami, wewnętrzną drogą
dojazdową i budową zjazdu publicznego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług transportu
publicznego.
3.2.1. Inwestycja polegać będzie na:
a) budowie nowoprojektowanych obiektów bazy transportowej, warsztatu oraz zaplecza
socjalnego,
b) budowie nowoprojektowanego oświetlenia terenu,
c) budowie nowoprojektowanych dróg i chodników dojazdowych i dojściowych do obiektów
bazy transportowej wraz z zapleczem warsztatowo-socjalnym,
d) budowie nowego przyłącza wodociągowego do budynku,
e) budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ( szambo),
f) budowie separatorów substancji ropopochodnych z terenów utwardzonych oraz
z pomieszczenia warsztatu,
g) budowie przyłącza energetycznego.
3.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w OPZ (Opis przedmiotu zamówienia),
tj. w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiarach i projekcie umowy, stanowiących załączniki do SIWZ, które
Zamawiający
udostępnia
na
swojej
stronie
oraz
na
stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.4. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia.
3.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.7. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
3.8. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
3.9. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3.10. Kody CPV
Główny kod CPV: 45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
Dodatkowe kody CPV: 45213310-9, 45213314-7, 45213313-0, 45213314-7

4.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2019 r. - podlega ocenie w kryteriach oceny ofert.

5.

Warunki udziału, wymogi w postępowaniu stawiane Wykonawcom

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
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5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
5.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
5.1.2.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie
(zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) min. 2 roboty
budowlane o wartości co najmniej 5.000.000 zł brutto każda;
5.1.2.2. warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi
osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia*:
a) min 1 os. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) min 1 os. posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) min. 1 os. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) min. 1 os. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
* Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.1332, z późn. zm.), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji przez jedną osobę.
5.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500.000 zł,
b) posiada zdolność finansową lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
1.000.000,00 zł,
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5.2
5.3

5.6

5.7
5.8

5.9

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) co
najmniej jeden z Wykonawców (np. członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 5.1.3. lit. b) powyżej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 20.1 i 20.2 SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6
niniejszej SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postepowaniu , 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. 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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniony Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w punkcie 20.1 i 20.2 SIWZ.
Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na
podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6. SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej 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.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, wymogów SIWZ oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia z postępowania
6.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z:
a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
b) dowodu wniesienia wadium bądź dokument wadium,
c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie - dokument,
w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osobę / osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
d) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami oraz potwierdzania „za zgodność
z oryginałem”, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę
w niniejszym postępowaniu - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być
podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
6.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1
Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór - załącznik
do SIWZ), [W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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dokument składa każdy z Wykonawców w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności
innych podmiotów dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega
Wykonawca]
b) wykazu wykonanych robót budowlanych (wzór - załącznik do SIWZ) 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,
c) ważną i aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert; [Ze złożonych dokumentów Zamawiający musi móc wywnioskować, że Wykonawca
posiada określone wolne środki na rachunku lub posiada określoną zdolność kredytową],
d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w SIWZ; W przypadku płatności ubezpieczenia
w ratach – należy złożyć dowód opłacenia wszystkich składek, których termin płatności
przypadał przed upływem terminu składania ofert,
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wzór Załącznik do SIWZ.
6.3 Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, wskazanych w pkt 20.1 SIWZ poprzez przedstawienie następujących
oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie o powiązaniu (wzór - załącznik do SIWZ),
[W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
składa każdy z Wykonawców w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]
6.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia;
e) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą musi złożyć
w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia oraz oryginały dokumentów o których mowa w pkt 6.4 SIWZ
(zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.4. SIWZ), w zakresie tych podmiotów.
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6.5 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.
6.6 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż polski złoty,
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs
przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego
z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej
Zamawiającego.
6.7 Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż:
a) dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy: Wykonawcy; podmiotu, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia),
b) Formularz ofertowy, oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale; Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 winny być bezwzględnie złożone w
oryginale;
6.8 Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
6.9 Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej
zapisanej strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego –
o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania:
a) Wykonawcy,
b) podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.10 Z wyłączeniem Formularza ofertowego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który
w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub który złożył wadliwe
pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie także do złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.
6.11 Do oceny ofert zastosuje Zamawiający procedurę odwróconą, polegającą na weryfikacji spełniania
warunków i wymogów SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, który złożył ofertę
najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ, chyba że oferta taka
podlega odrzuceniu. Wówczas Zamawiający dokona weryfikacji kolejnej oferty, która uzyskała
najkorzystniejszy wynik punktowy w przyjętych kryteriach oceny ofert. Jeżeli wykonawca taki
uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zastosować procedurę odwróconą odpowiednio
do Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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7.

Wadium

7.1

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00
zł.
7.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo
kredytowych, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
7.3 W przypadku wadium niegotówkowego (poręczenia lub gwarancje) Wykonawca winien oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty.
7.4 W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta
gwarancji), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt
7.11. SIWZ – bez potwierdzania tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7.5 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wadium winno zostać wniesione przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego,
która musi nastąpić przed terminem składania ofert.
Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy podany w pkt 1.1. SIWZ.
Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „Budowa bazy
transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym w Rostworowie”.
7.6 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci 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.
7.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
7.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
7.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w pkt 6.10 SIWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, lub ponownie złożył wadliwe
dokumenty lub oświadczenia lub pełnomocnictwa, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wezwanego Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

8.8
8.9
8.10

8.11

8.12
8.13

Sposób przygotowania oferty
Podstawą opracowania oferty jest Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary oraz SIWZ wraz z załącznikami.
Oferta pod rygorem nieważności musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w niniejszej SIWZ.
Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w SIWZ, w stosunku do których wskazano
obowiązek załączenia do oferty.
Zaleca się aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę, z zastrzeżeniem pkt 8.6 SIWZ, były
połączone (spięte).
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być
one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub
oświadczenia po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów.
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby oraz numer NIP.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.
Zaleca się aby w treści oferty, w miejscach występowania informacji, o której mowa w ust. 6
znalazło się wyraźne odesłanie do treści zastrzeżonej jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku innym niż polski oraz
oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty
dołączył dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisywania oferty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski wraz
z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i podpisane. Jakiekolwiek
poprawki w treści oferty powinny być dokonane w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości co
do ich treści. Poprawki powinny być opatrzone datą oraz parafą osoby uprawnionej do składania
oferty.
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8.14 Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez
usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego oraz
opatrzone informacją o nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres),
a także zawierać opis:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Budowa bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym
w Rostworowie”
Oznaczenie sprawy: R-ZP.3410.1.2018
8.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert:
a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 8.14., z dopiskiem: „Wycofanie”,
b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca
dokumenty te załącza do oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty
należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt 8.14., z dopiskiem
„Zmiana”.
9.

Oferty wspólne

9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2 W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
9.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
9.4 Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.
10. Sposób obliczenia ceny oferty
10.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową, którą należy obliczyć na podstawie danych zawartych
w SIWZ oraz dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, przy uwzględnieniu wyjaśnień
i modyfikacji zawartych w pismach przekazywanych wykonawcom przed terminem składania
ofert, obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, niepodlegająca zmianom w czasie realizacji zamówienia.
Dotyczy to w szczególności kosztów niewynikających bezpośrednio z opisu przedmiotu
zamówienia, ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę w trakcie zapoznawania się
z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy, lub w trakcie dokonywania wizji lokalnej,
które to czynności wykonawca może dokonać przed sporządzeniem oferty z zachowaniem
należytej staranności.
10.2 Wszystkie udostępnione w SIWZ i zał. do SIWZ (OPZ) informacje należy traktować w sposób
orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część informacyjną i nie mogą być dla Wykonawcy
jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.
10.3 Cena całkowita oferty (ryczałt) musi obejmować w kalkulacji Wykonawcy wszystkie koszty
i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji
stanowiącej załączniki do SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
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10.4
10.5
10.6
10.7

10.8
10.9

10.10

zamówienia. (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 r., poz.
459, ze zm.).
Cenę brutto całego zamówienia zaokrągla się maksymalnie do 2 miejsc po przecinku. Ponadto
Wykonawca powinien wyszczególnić odpowiednio wartość % podatku od towarów i usług VAT.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przyszłej
umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
Jeżeli Wykonawca jest zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż obowiązująca na terenie RP
obowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jej wysokość oraz powód stosowania w
oferowanej wysokości.
Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego postępowania, dla siedziby Zamawiającego,
objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem
płatniczym, opartym na:
- art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1830)
- art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1373, ze zm.)

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Usług Komunikacyjnych
„ROKBUS” sp. z o.o. ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, w sekretariacie, w terminie do
28.03.2018 r. do godz. 12:00.
11.2 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt 11.1.
11.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę niezwłocznie.
11.4 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Usług Komunikacyjnych
„ROKBUS” sp. z o. o. ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, I ptr. pok. Zarządu, w terminie:
28.03.2018 r. o godz. 12:30.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
12.2 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.
12.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
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przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
najkorzystniejsza.
12.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
13.

jako

Kryteria oceny ofert

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami:
Kryterium

Waga kryterium

1. Cena

75 %

2. Gwarancja na przedmiot umowy

20 %

3. Termin realizacji zamówienia

5%

Kryterium 1 – Cena (C)
Punkty w kryterium cena – maks. – 75 pkt. - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego
kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto najniższej z ofert przez cenę brutto oferty
badanej.
Cena najniższa
Cena (C) =

x 75 pkt =
Cena oferty badanej

Kryterium 2 – Gwarancja na przedmiot umowy (G)
Maksymalnie - 20 pkt otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji na przedmiot umowy.
Minimalny okres gwarancji: 36 m-cy od dnia odbioru. Pozostałe oferty, które będą zawierać dłuższy od
minimalnego oferowanego terminu realizacji zamówienia otrzymają proporcjonalnie więcej pkt.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane podlegający ocenie wynosi 60 m-cy od
dnia odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dłuższego niż 60 m-cy terminu gwarancji na przedmiot
umowy, do oceny oferty przyjęty zostanie okres 60 m-cy. Do umowy zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji.
Kryterium 3 – Termin realizacji zamówienia (T)
Punkty w kryterium Termin realizacji – maks. – 5 pkt - Zamawiający oceni oferty zgodnie
z następującą formułą:
Termin realizacji zamówienia należy podać w formacie: dzień/miesiąc/rok w formularzu ofertowym
(załącznik do SIWZ).
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego termin realizacji wynosi 30.04.2019 r. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę krótszego terminu, do oceny oferty przyjęty zostanie termin 30.04.2019
r.
MAKSYMALNY termin realizacji umowy: 31.05.2019 r.
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a) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów w
ramach kryterium termin realizacji.
13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach oceny ofert.
13.3 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
13.4 Jeżeli Wykonawca wybrany uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
14.

Otwarcie ofert

14.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia .
14.2. Zamawiający otworzy każdą ze złożonych w terminie i niewycofanych ofert.
14.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

14.4.

14.5.

14.8.
14.9.

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847
ze zmianami);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
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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;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
d) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.10. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 14.9. lit. a) i lit. d) SIWZ, na swojej
stronie internetowej .
14.11. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postepowania w przypadku złożenia jednej ważnej
oferty.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
15.1

15.2

15.3
15.4

15.5

15.6

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przed zawarciem umowy. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie 5% ceny ofertowej
(brutto).
Zabezpieczenie może zostać wniesione przez Wykonawcę w jednej lub w kilku z następujących
form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku zabezpieczenia niegotówkowego (poręczenia lub gwarancje) Wykonawca winien
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia dołączyć do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
(beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – bez potwierdzania tych
okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia w:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania
rachunku Zamawiającego.
Przelew należy dokonać na rachunek bankowy podany w pkt 1.1. SIWZ.
Strona 15 z 21

Na blankiecie wpłaty należy podać tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy – Budowa bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym
w Rostworowie” (R-ZP.3410.1.2018).
15.7 Zabezpieczenie zostanie zwrócone według następujących zasad:
a) 70% wartości zabezpieczenia (gwarantujące zgodne z umową wykonanie zamówienia)
zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
15.8 Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot
należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego
wynikających z tytułu niewłaściwego lub nieterminowego wykonania umowy przez
Wykonawcę.
15.9 Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia lub innych należności
Wykonawcy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.
15.10 Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone z uwzględnieniem odsetek
wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
15.11 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ.
15.12 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
16. Zawarcie umowy
16.1
16.2

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa
w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w pkt 22.1. SIWZ.

17. Projekt umowy
17.1

Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

18. Podwykonawcy
18.1

18.2

18.3

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego część podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych w projekcie umowy
(załącznik do SIWZ) w sprawie zamówienia.
Zamawiający na etapie realizacji Umowy ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział
w realizacji zamówienia danego podwykonawcy, na zasadach określonych w projekcie umowy
(Załącznik do SIWZ).
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18.4
18.5

W przypadku braku zgody na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia, Wykonawca ma
prawo do przedstawienia Zamawiającemu innego podmiotu.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
19.1

Do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ani wydanych do niej aktów
wykonawczych zgodnie z postanowieniami art. 133 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). W postępowaniu niniejszym
Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze przewidziane w ww. ustawie

20. Wykluczenie Wykonawcy
20.1

20.2
20.3
20.4

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

21. Odrzucenie oferty
21.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
21.1.1 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem gdy Zamawiający poprawi inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
21.1.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
21.1.3 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
21.1.4 Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
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21.1.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
21.1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
21.1.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty
21.1.8 Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
21.1.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
21.1.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
21.2 O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniami pkt 14.9 SIWZ.
22. Unieważnienie postępowania
22.1 Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
22.1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
22.1.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
22.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
22.1.4 postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia;
22.2 Zamawiający informuje, że co do przedmiotowego zamówienia przewiduje sfinansowanie
środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Zamawiający przewiduje możliwość jego
unieważnienia w przypadku nieotrzymania stosowanych środków.
22.3 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
23. Warunki gwarancji i serwisu
WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie
elementy dostarczone lub wykonane przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy, w tym
wszystkie Roboty oraz Dostawy wykonanie na podstawie zawartej Umowy, na okres min. 36
miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (podlega ocenie w przyjętych
kryteriach oceny ofert).
WARUNKI SERWISU
Serwis gwarancyjny obejmuje wymagany przez Zamawiającego:
W ramach gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany świadczyć w pełnym zakresie usługi
serwisu gwarancyjnego na warunkach i zasadach określonych przez producentów oraz dostawców
będących wystawcami kart gwarancyjnych. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca jest
w szczególności zobowiązany do wykonywania cyklicznych przeglądów technicznych wraz
z niezbędnym zakresem wszystkich prac eksploatacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się
w OPZ i projekcie umowy (zał. do SIWZ).
24. Przewidywane zaliczki
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24.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.
25. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
25.1.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

26. Zmiany umowy
26.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia:
1. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron
z zachowaniem formy pisemnej, chyba że SIWZ lub zał. do SIWZ stanowią inaczej.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jest możliwa w przypadkach:
a) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski
żywiołowe”), a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostanie
udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub
architektonicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały lub niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będące następstwem działania organów
administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. o czas przekroczenia terminu
przez organ administracji,
e) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, po przedłożeniu
przez wykonawcę wniosku,
f) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu,
g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
h) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
i) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych
z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie
lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.
W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w
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rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy,
j) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca realizujący roboty budowlane nie wykazał w
ofercie żadnego podwykonawcy, a warunki określone w SIWZ spełniał samodzielnie oraz w
przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej
z przepisów prawa i SIWZ,
k) w przypadku wystąpienia zmian osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy,
l) Zamawiający może dokonać zmian w zawartej umowie w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579, ze zm.), zwana dalej uPzp,
m) gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPzp,
n) zawsze dopuszczalne są zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 uPzp,
o) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
p) robót zamiennych, w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały,
technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne i jakościowe lub o wyższych
parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy (uzasadnienie
zmian: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów budowy lub
eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym
zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych.
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron
wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian, w niniejszej umowie.
Jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec
Zamawiającego.
27. Wymogi Zamawiającego co do sposobu wykonania zamówienia
27.1. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy
znaków towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Ilekroć SIWZ
wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować
wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach
przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
27.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały, wyroby, rozwiązania
techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej
(równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
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27.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21, ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się
bez dodatkowego wynagrodzenia.
27.4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w trakcie realizacji zamówienia
zgodnie z faktycznie wykonanymi i odebranymi przez Inspektora nadzoru pracami i robotami na
zasadach opisanych w projekcie umowy.
27.5. Termin zapłaty wynosi do 14 dni od dnia odbioru prawidłowo wystawionej f-ry VAT.
Zamawiający ustala płatności:
1) III kwartał 2018 r.;
2) IV kwartał 2018 r.;
3) I kwartał 2019 r.;
4) II kwartał 2019 r.
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca będzie zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia.

28. Wykaz załączników do SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o powiązaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych robót
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Projekt umowy
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 8 – Tajemnica przedsiębiorstwa
Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 11 – Pozwolenie na budowę
Załącznik nr 12 – Plan zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 13 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
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