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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”

1.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą, o wartości niższej od kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Remonty
zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”.

cząstkowe

dróg

gminnych

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: do 30.04.2020 r.
1. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz
wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami.
Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych wykonanych
metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami obejmuje:
- wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm przy
użyciu remontera
- wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm przy
użyciu remontera
- likwidację spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem przy użyciu
remontera
Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi
oraz przy likwidacji spękań i rakowin grysami i emulsją asfaltową przy użyciu
remontera obejmuje:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw
- pokrycie oczyszczonego miejsca metodą natryskową za pomocą emulsji
asfaltowej, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi
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-

-

remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem
wypełnienie pod ciśnieniem ubytku grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zależnie
od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową
wypełnienie pod ciśnieniem pozostałej części ubytku grysem frakcji 2/5 mm
(w przypadku użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją
asfaltową
posypanie powierzchni wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm
bez spoiwa
uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie
zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz
udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki
i ręcznego rozsypywania grysów.
b) Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni
bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje:
 wbudowanie MMB w ilości 300 Mg na gorąco
Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi
mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych
kształtów
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej
- skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5
kg/m2.
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S
50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek
w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki
- uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie
- zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz
udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu
c) Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów
napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem
Wykonawcy protokólarnie w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
d) Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
e) Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica
i na terenie miasta Kruszwica.
f) Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności,
czego rezultatem będzie remont dróg w ilości:
- Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez
obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm: 1500 m²
- Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez
obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm: 1500 m²
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Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez
obcięcia krawędzi – rakowiny: 450 m²
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno –
bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 300Mg
g) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt
niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia
komisji przetargowej:
- piła do cięcia asfaltu - 2 szt.
- młot pneumatyczny - 2 szt.
- sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 2 szt.
- nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 2 szt.
- zagęszczarka płytowa lub walec - 2 szt.
- skrapiarka do emulsji - 2 szt.
- samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym 2 szt.
- samochód wywrotka 5t - 2 szt.
- specjalistyczny remonter drogowy – 2 szt.
-

2. Wytyczne dla Wykonawcy:
a)

b)
c)

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami
budowlanymi
w
zakresie
realizacji
przedmiotu
zamówienia
w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
- pracownik budowy – prace drogowe,
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą
wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały
przedstawione w § 19 projektu umowy.
Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.
Szczegółowe informacje zawierają: szczegółowa specyfikacja techniczna D05.03.17 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją
asfaltową przy użycia remontera” oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych: „Remonty cząstkowe dróg gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”, które stanowią załączniki do
niniejszej specyfikacji.

3.2 Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a-31d
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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3.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH
NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ (ART. 67 UST 1 PKT 6 I 7):
4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
5.1 Zamówienia musi zostać zrealizowane w terminie do 30.04.2020r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

OPIS

SPOSOBU

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6.2 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
6.3 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych
lub wykonywanych robót wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym
nawierzchni dróg polegającym na wbudowaniu co najmniej 300 Mg mieszanki
mineralno – bitumicznej na gorąco w jednym zadaniu.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić
wcześniej niż w w/w okresie.
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b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
- kierownik budowy w specjalności drogowej,
Uwaga:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być wydane na podstawie ustawy
Prawo Budowlane, rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019 r., poz. 1186) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2272)
2. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie.
6.4 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wymienione w punkcie 7.
6.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki określone w pkt. 6.2 wykonawcy ci mogą spełnić łącznie, warunki w zakresie
braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców spełnia
samodzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule
spełnia – nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków powoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania.
6.6 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5
ustawy.
6.7 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Etap I - Ocena wstępna odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniach złożonych do oferty, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 SIWZ, na zasadzie
spełnia/ nie spełnia.
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Etap II - Ocena ostateczna: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni
zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
7. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 6 SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie
art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp - (wzór zał. nr 3 do SIWZ). Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają
się o zamówienie mogą złożyć oświadczenie łącznie.
7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1
Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 1 Pzp ( wzór zał.
nr 2 SIWZ).
7.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
7.4 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany
do złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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; – wzór wykazu robót załącznik nr 6 do SIWZ;
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. wzór wykazu osób załącznik nr 7 do SIWZ.
7.5 Wymagane dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.6 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, zmieszczą informacje o podwykonawcach w formularzu
ofertowym z wskazaniem zakresu wykonywanych prac oraz podaniem firmy
podwykonawcy.
7.7 Jeżeli wykonawca dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.8 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie
podwykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio wobec dalszych
podwykonawców.
7.9 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26.07.2016r.
(Dz.U. z 2016r. poz. 1126, z 2018r. poz. 1993 z późn. zm.) 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 lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.10 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
7.11 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ,
7.12 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
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zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.13 W celu oceny dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
7.14 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 – podwykonawstwo.
7.15 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 o których mowa
w pkt. 7.10
7.16 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7.17 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może
on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane,
dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie jak również do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
7.18 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.19 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust 2 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.

8. SPOSÓB POROZUMIENIA SĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
8.1 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 - pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrywania.
8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
którym mowa w pkt 8.1
8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), prowadzi się
z zachowaniem formy pisemnej.
8.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
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8.8 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
–pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
-drogą elektroniczną um@kruszwica.um.gov.pl
8.9 W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp,
uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej:
- Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),
-

Osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/oświadczeń z art.
25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
8.10 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
8.11 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
- w zakresie proceduralnym – Monika Winiarczyk
- w zakresie merytorycznym – Krzysztof Piątek

9. WADIUM:
9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie:
dziewięć tysięcy złotych 00/100 PLN)
9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godz. 11:00.
9.3 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 (wystarczy zaadresować
kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero
dokumentu dołączyć do oferty
9.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017;
z podaniem tytułu: Wadium- / Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Kruszwica /
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
9.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
9.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.10 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.
9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
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10.3 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. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
11.3 Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale
lub kopii poświadczonej
notarialnie.
11.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.5 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11.6 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
11.7 Ofertę należy złożyć w formie lub na druku „Formularz oferty”
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

stanowiącego

11.8 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.9 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym
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co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane.
11.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11.11 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.12 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.13 W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje
załączenie dokumentów zgodnych z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126, z 2018r.
poz. 1993 z późn. zm.).- w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
11.14 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
11.15 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:
Oferta na „Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Kruszwica”
NIE OTWIERAĆ przed 09-03-2020 godz. 11:15.
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.15
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.17 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
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11.18 Wykonawca winien poinformować Zamawiającego, czy wybór złożonej przez niego
oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
11.19 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
11.20 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 24 (biuro obsługi
interesanta) do dnia 09-03-2020 do godz. 11:00
12.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
12.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć
w dniu 09-03-2020 o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 024.

13.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

13.1 Wykonawca określi cenę oferty brutto, za realizację przedmiotu zamówienia, podając
ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku).
13.2 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178)
13.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową podaną liczbowo a podaną
słownie, jako prawidłową przyjęta będzie cena ofertowa podana słownie.
13.5 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
13.6 Ceną oferty będzie łączna wartość brutto wpisana w Formularzu oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ) zawierająca podatek VAT.
13.7 Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został
w projekcie umowy.
13.8 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą. Obowiązuje waluta PLN.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

1

Nazwa kryterium:

Cena (koszt)

Waga:

60 %
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2

Termin realizacji

40 %

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr kryterium
Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60 gdzie :
1
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu
w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof – cena podana w ofercie
Termin realizacji
Liczba punktów = (Rof/Rmax)* 40
2
Gdzie:
- Rof - liczba punktów za deklarowany termin realizacji
- Rmax – maksymalna liczba punktów

W kryterium „termin realizacji” zostanie zastosowana następująca metoda
punktacji:

Termin realizacji do dnia 17 kwietnia 2020 r. = 10 pkt
Termin realizacji do dnia 24 kwietnia 2020 r. = 5 pkt
Termin realizacji do dnia 30 kwietnia 2020 r. = 0 pkt

Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny
ofert to 17 kwietnia 2020 r.
Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez
Zamawiającego to 30 kwietnia 2020 r.
14.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez członków Komisji Przetargowej zostaną
obliczone łącznie wg powyższego wzoru dla podanego kryterium. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
14.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
14.5 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 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
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zwraca się o udzielenie wyjaśnień , w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) 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 ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.6 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
14.7 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.
14.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.9. W przypadku, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie
zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie przedłoży dokumentów wymaganych przez
zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
nie uzupełni, poprawi dokumentów czy oświadczeń w zakreślonym terminie, wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może w takim przypadku:
- jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić
całe postępowanie, lub
- dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których
wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert
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i przeprowadzić ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszej SIWZ
i ustawy Pzp.

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
15.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
15.3 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 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,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e) dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów,
f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
g) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści
na stronie internetowejwww.bip.kruszwica.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
15.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
15.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
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wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych oferty, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

16.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

16.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5
do niniejszej Specyfikacji.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
18.1 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 Prawo Zamówień
Publicznych.
18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
18.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
18.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
18.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
18.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
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18.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19. AUKCJA ELEKTRONICZNA:
19.1 W postępowaniu nie jest przewidziany
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

wybór

najkorzystniejszej

oferty

20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.
Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan
Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remonty
cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica” prowadzonym
w trybie przetarg nieograniczony;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i)

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

21. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. Formularz oferty – wzór.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór.
5. Umowa- wzór
6. Wykaz robót – wzór
7. Wykaz osób – wzór
8. Dokumentacja techniczna
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