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ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH
UL. WIEJSKA 3, 08-200 ŁOSICE
w imieniu Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
NIP 4960249456, REGON 030237351

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dla robót budowlanych o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO
TRYB ZAMÓWIENIA: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na:
„Przebudowę drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski
na odcinku od km 2+953 do km 4+053, o dł. 1,100 km ”

Specyfikację zatwierdził:
Leszek Budrewicz - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach

Łosice, kwiecień 2018r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice
w imieniu Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
NIP 4960249456, REGON 030237351
Strona internetowa: http://www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl
e-mail: zdp@zdp.losice.pl
Telefon (83) 359 02 32
Fax (83) 359 02 88
Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice.
3. Obowiązującym językiem jest język polski.
4. Oznaczenie postępowania – ZDP.1.262.5.PD.2018
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych
wydanych do tej ustawy, wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.
39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica –
Kiełbaski na odcinku od km 2+953 do km 4+053, o dł.1,100 km.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 1,100 km.
Charakterystyka inwestycji obejmuje: wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni
o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów i poboczy.
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Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają:
a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do
SIWZ,
c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii,
materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że
ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST.
Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci,
należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub
wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji.
Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia –
zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.
Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom
przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia przynajmniej 36 miesięcznego okresu
gwarancji oraz 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
Zadeklarowana przez Wykonawcę długość tego okresu będzie stanowiła poza cenowe
kryterium oceny ofert.
4.Przedmiot zamówienia dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Kod i nazwa CPV - Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
45000000-7 - Roboty budowlane
45233140-2 - Roboty drogowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, nie określa wymagania zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia.
IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania zamówienia.
1. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: do dnia 28.09.2018r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu
drogi (o nawierzchni bitumicznej), o wartości brutto nie mniejszej niż 350 000 PLN,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na
dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż
PLN).
Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „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.”
W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez
wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi
być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia.
b) wykaże, iż dysponuje jedną osobą - Kierownik robót, która posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – do
realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, o minimalnym doświadczeniu 2 lat
z uprawnieniami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
UWAGA:
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 65).
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł,
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia 1– nie spełnia 0”
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.
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2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) 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.
3) Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że w przypadku polegania na doświadczeniu
innego podmiotu, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę, z treści przedłożonego dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać, że podmiot
ten będzie brał rzeczywisty udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, na zasadzie
podwykonawstwa. Tylko wówczas doświadczenie, które ten podmiot posiada, znajdzie
przełożenie na realizację zamówienia.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) Zgodnie z art. 22a ust. 6, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 1.
3. Podstawy wykluczenia:
1) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów,
na których zasoby powołuje się wykonawca.
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2), 3) i 4)
ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym;
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b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;
c) członkami komisji przetargowej;
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ.
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.”
Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
(…)”.
2. Dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: brak
3. Dokument, który wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: brak
4. Dokument, który wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Załącznik Nr 4 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust 1 pkt 23.
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 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;
UWAGA - jeżeli zakres wykazywanych robót wykracza poza wykonanie budowy,
przebudowy lub remontu drogi, należy z wartości całkowitej wykonanego zadania
wydzielić i określić wartość wykonanych robót drogowych, chyba że wartość tych robót
została wskazana w treści załączonego dowodu.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Dokumenty wymienione w punktach 5.1., 5.2. i 5.3. wykonawcy będą musieli złożyć na
każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1126).
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp: brak.
7. Do oferty załączyć należy ponadto:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) dowód wniesienia wadium,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika
z dokumentów rejestrowych,
7
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4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,
5) kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załączniki do
SIWZ,
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
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.
Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
•
•
•

•
•

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r.
o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszta związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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•

SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
• Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami
obowiązującego prawa.
• Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej
kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz zaparafowane.
• Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
• Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę/y podpisującą/cę ofertę.
• Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
• Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
• Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
• Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
• W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega
udostępnieniu na stronie internetowej.
• Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
• Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności
postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być
udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się
z dwóch części:
- części jawnej,
- części niejawnej – w sytuacji, w której wykonawca zastrzega sobie tajemnicę
przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć

9

Nr sprawy: ZDP.1.262.5.PD.2018
w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem:
„Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
• Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych
w ofercie.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofert
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem
terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem
„ZMIANA”.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
4. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian zostaną one dołączone do oferty.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób
następujący:
„Oferta na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica – Kiełbaski
na odcinku od km 2+953 do km 4+053, o dł. 1,100 km”
- nie otwierać przed 09.05.2018r. godz. 10.00”.
W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa Wykonawcy wraz
z danymi teleadresowymi.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty można składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, (I piętro), pokój nr 7, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
09.05.2018r. do godziny 9.45.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie (w przypadku
postępowania wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11
ust. 8) lub po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (w przypadku
postępowania o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podst. art. 11 ust. 8).
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,
08-200 Łosice w dniu 09.05.2018r. o godz. 10.00, (I piętro), pokój nr 9.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia, ewentualne ich udostępnianie odbywać się
będzie na wniosek wykonawcy.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
XI. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Wykonawca wymaga wniesienia wadium:
w kwocie: 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100),
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku
następujących formach:
-pieniądzu przelewem na rachunek bankowy,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2019 r. Nr
96, poz.620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Zarządu
Dróg Powiatowych w Łosicach nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku
Spółdzielczym w Łosicach.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert
na wskazany rachunek
z dopiskiem - Wadium –„Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2022W”.
4. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Kopię dokumentu należy dołączyć do
oferty, a oryginał opakowany w oddzielnej kopercie złożyć wraz z ofertą przed upływem
terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie
musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym
terminie, będzie decydować termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego ustalanego
na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy
należy dołączyć do oferty.
2. Wykonawca określi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia (brutto) podając cenę netto
powiększoną o obowiązujący podatek VAT oraz wynikającą z tych obliczeń sumę, stanowiącą
cenę oferty brutto. Tak wyliczoną cenę należy wpisać w „Formularzu oferty”, stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SIWZ. W formularzu należy również określić wartość podatku VAT.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku cyfrowo i słownie i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji
zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 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.
6. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje
zapoznanie się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami realizacji zamówienia.
7. Informacja dotycząca zasad poprawy omyłek rachunkowych w ofercie
Zamawiający dokona poprawek omyłek rachunkowych w ofertach zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami:
 Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę
jednostkową,
 Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za poszczególne części zamówienia,
 Jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano
ten zapis, któremu odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
 Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek.
8. 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
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lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, będzie spoczywał na Wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który 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.
10. Zamawiający poprawia w ofercie (zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp):
1)
2)

oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp).
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:
cena (C) – znaczenie 60%, t.j. 0,6 i długość okresu gwarancji (G) – znaczenie 40%, t.j. 0,4.
2. Cena (C)
Ocena ofert w zakresie kryterium C zostanie dokonana wg następującej zasady:
cena : waga 0,6.
Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę
na formularzu ofertowym, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do
obliczania punktowego:
Cn
---------- x 100 x 0,6 = liczba punktów w kryterium C
Cx
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców
Cx - cena w badanej ofercie
Liczba 100 - mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
3. Długość okresu gwarancji (G)
Ocena ofert w zakresie kryterium G zostanie dokonana wg następującej zasady:
Długość okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę: waga: 0,4.
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Do oceny w kryterium G będzie brany pod uwagę określony przez Wykonawcę na formularzu
oferty długość okresu gwarancji udzielanej Zamawiającemu na całość robót objętych
niniejszym zamówieniem.
Długość okresu gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż
36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, ocenie
będzie podlegał 60- miesięczny okres gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma
maksymalną ilość punktów, czyli 40.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów,
obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego.
Gx - Gwym
--------------------Gmax - Gwym

x 100 x 0,4 = liczba punktów w kryterium G

gdzie:
Gx - długość okresu gwarancji w badanej ofercie podany w miesiącach
Gwym. - długość gwarancji wymaganej (36 miesięcy)
Gmax - maksymalna długość gwarancji (60 miesięcy)
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Sp = C + G
gdzie :
Sp - suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty i długość okres gwarancji
C - ilość punktów przyznana w kryterium C
G - ilość punktów przyznana w kryterium G
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
6. 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.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
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3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie
internetowej.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do
podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu jw. jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna
oferta, w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej
w „Wykazie osób” do kierowania robotami.
7. Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
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,
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone ofertowe dodatkowe
o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
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5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
− podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie pieniężnej zobowiązany jest wpłacić je na
rachunek bankowy: Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach nr 29 8038 0007 0010 1185
2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Łosicach.
Przyjęcie wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie pieniężnej nastąpi
z chwilą uznania wniesionej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, po uprzednim zaakceptowaniu projektu tego
dokumentu.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 1 w pkt. a-e. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia
i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
Aneksu podpisanego przez Strony.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Warunki wprowadzenia zmian są następujące:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
Termin ustalony w § 1 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia
opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –
fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru;
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na
termin wykonania niniejszej umowy;
f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może
zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej.
3. Opóźnienia, o których mowa w pkt 1) muszą być odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy,
Inspektora
Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe
terminy,
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Projekt-wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Informacje ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,
3.) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
2. Informacja o nieprawidłowościach.
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
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przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
3. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
2) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposóbw przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
a) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy
Pzp.
4. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu
uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.
XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną (adres e-mail:
zdp@zdp.losice.pl lub faksem (nr faksu: 83/ 359 02 32) z uwzględnieniem pkt 3nn. rozdziału.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez
Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
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3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany
przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z jego treścią.
5. Adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,
08-200 Łosice, e-mail: zdp@zdp.losice.pl nr faksu: 83/ 359 02 88
6. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :
- sprawy merytoryczne - Marek Fedorowicz
- sprawy proceduralne - Małgorzata Stefanowicz
XIX. Zasady dotyczące podwykonawstwa.
1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu
1. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek określić
szczegółowo zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji robót,
wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, terminy zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień
Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę,
podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów
odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie
do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym 19
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najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną,
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie
zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty
należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej
z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.
XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
Adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl
XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich (PLN).
XXIII. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
1.1.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym.
1.2.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
1.3.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
1.4.
Załącznik nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
1.5.
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.
1.6.
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
1.7.
Załącznik nr 7 – Projekt umowy.
1.8.
Załączniki nr 8-Przedmiar robót.
1.9.
Załącznik nr 9 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST).
1.10. Załączniki nr 10 - Dokumentacja techniczna.
Łosice, dnia 23 kwietnia 2018r.
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