Łapy, dnia 29.05.2017 r.
U. 7013.2.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki
- ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy
– w zakresie od studni D1-4 do studni D3-3; od studni D4-1 do studni D4-16 oraz od studni
D4-1 do studni D4-5”
Zatwierdził:

……..…………………………………
Kierownik Zamawiającego
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych.
Tryb
zamówienia:
Przetarg
nieograniczony
przeprowadzony
zgodnie
z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. dz. U. z 2015 poz. 2164 z późń. zm.)
sporządził: ………………………………………………………
zatwierdził:
pod względem merytorycznym: ………………..…….…..……..
pełnomocnik ds. zamówień publicznych: ……………………….
pod względem formalno-prawnym: ……………………………..
fundusze pomocowe: …………………………………………….
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SPIS TREŚCI
I
Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.
II
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.
III
Tryb udzielenia zamówienia.
IV
Opis przedmiotu zamówienia.
V
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych, informacja o możliwości zawarcia
umowy ramowej oraz informacja o aukcji elektronicznej. Informacje o podwykonawcach.
VI
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria
lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części.
VII
W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
określenie w szczególności:
- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
- rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
VIII W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4,
określenie w szczególności:
- liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
XI
Informację 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.
X
Termin wykonania zamówienia.
XI
Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
XII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
XIII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych
w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
XIV Wymagania dotyczące wadium.
XV
Termin związania ofertą.
XVI Opis sposobu przygotowania ofert.
XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XVIII Opis sposobu obliczania ceny.
XIX 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
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XX
XXI
XXII

XXIII
XXIV
XXV

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności
od najważniejszego do najmniej ważnego.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot.

ZAŁĄCZNIKI (stanowią integralną część SIWZ):
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa: - projekty
budowlane, projekty wykonawcze - przedmiary robót ; STWiORB),
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp),
DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp),
DOTYCZĄCE
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego.
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych.
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
UWAGA!
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 - dotyczy dokumentów wskazanych w
SIWZ od załącznika nr 6 do 7.
Załącznik nr 9 - Wzór umowy.
Rozdział I.
Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią
związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:
Zamawiający:
Gmina Łapy reprezentowana przez Burmistrza Łap, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24,
18-100 Łapy.
Wykonawca:
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie.
Ustawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej
podstawie.

Specyfikacja:

niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną
część.
zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. IV SIWZ)
oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ.
przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty,
oświadczenia
i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
należy przez to rozumieć 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. poz. 915);
„Art. 3 ust. 1 pkt 1 Użyte w ustawie określenia oznaczają: cena - wartość wyrażoną w
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę”.
Jednocześnie definicja ta została dookreślona w art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o
cenach towarów i usług poprzez wyraźne wskazanie, że „W cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.
należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności
w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których
przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która
najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne
z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości.

Przedmiot
zamówienia:
Oferta:

Cena:

Najkorzystniejsza
oferta:

Zamówienie, o
których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6

Podwykonawca:

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu
zamówienia.
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Umowa o
podwykonawstwo:

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta
między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Dokumentacja
projektowa:

zbiór dokumentów zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
wydanym na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy.

Grupa
kapitałowa:

wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca (def. w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).
rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacyjną lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 uokk, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmie dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13;
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 uokk - na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zdrowe
interesy konsumentów;

Przedsiębiorca:

Tajemnica
przedsiębiorstwa

Art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp

(def. zgodna z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, które jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział II.
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.
Zamawiającym jest Gmina Łapy; reprezentowana przez Burmistrza Łap
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 715–22–51;
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl
Regon: 050659094;
NIP: 966-210-68-60
Godziny pracy: poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek w
godz. od 7:30 do 15:30.
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej: bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
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Rozdział III.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Dla prowadzonego postępowania zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
odwróconej na podst. art. 24aa ustawy Pzp.
Rozdział IV.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na
osiedlu Barwiki - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m.
Łapy w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej śr. fi 600mm od istniejącej studni D1-4 do
projektowanej studni D3-3 włącznie, wraz z przykanalikami i wpustami;
b) budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej śr. fi 250mm i fi 200 od projektowanej studni
D4-1 do D4-16 włącznie, wraz z przykanalikami i wpustami;
c) budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej śr. fi 315 i fi 250 od projektowanej studni
D4-1 do projektowanej studni D4-5 włącznie, wraz z przykanalikami i wpustami.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Projektowa stanowiąca
załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót,
który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do
SIWZ, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu
określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie
występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje
również przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) jako materiał informacyjny
(pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa
się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SIWZ przedmiary, stanowią jedynie
przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania
całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena
przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym
względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania
bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
3. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych
wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub
jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt –
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi
w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w
dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale
nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca

__________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr.: 85 715 2251, fax.: 85 715 2256
Sekretariat burmistrza tel.: 85 715 2749, e-mail: sekretariat@um.lapy.pl,

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie
do zapotrzebowanego zastosowania.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu
wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy tj.: „Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów
potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem
nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów
i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią
podmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
4. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, nawierzchnie jezdni należy odtworzyć materiałem
obecnie wbudowanym.
5. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu
zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji
lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich
innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
7. Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane
roboty.
8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej.
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45233140-2 – Roboty drogowe.
Rozdział V.
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. Informacja o możliwości
zawarcia umowy ramowej. Informacja o aukcji elektronicznej. Informacje
o podwykonawcach.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Podwykonawcy:
1) w ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia
podwykonawcom części zamówienia,
2) zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców,
3) szczegółowe informacje na temat Podwykonawstwa zawiera załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowy paragraf 11 „PODWYKONAWSTWO”.
Rozdział VI.
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Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział VII.
W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa
w art. 29 ust. 3a, określenie w szczególności:
- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia 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 wykonywaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Wykonawca przed
podpisaniem powyższej umowy zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu
zatrudnienie osób, o których mowa powyżej poprzez przedłożenie wykazu osób
przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na
umowę o pracę.
W odniesieniu do podwykonawców wykaz pracowników należy przedłożyć wraz z
przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych
wymogów osoby o których mowa w zdaniu drugim nie mogą przebywać na placu budowy, a
więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań,
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę nie ujęci w spisie
pracowników przedłożonym Zamawiającemu, a wykonujący czynności które polegają na
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) na terenie budowy będą usuwani z terenu
budowy, a wykonawca zapłaci karę zgodnie z umową.
- rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednie
związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, a także osób
wykonujących czynności które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
a koniecznych do realizacji zamówienia.
Rozdział VIII.
W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29
ust. 4, określenie w szczególności:
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- liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
NIE DOTYCZY.
Rozdział IX.
Informację 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 u
Pzp.
Rozdział X.
Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia: po przekazaniu placu budowy.
Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2017 r.
Rozdział XI.
Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą
brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1a. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE DOTYCZY.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi niniejszego przetargu tzn. polegające na budowie
kanalizacji deszczowej o długości min. 150m wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 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.
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności
odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości, posiadające kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania

__________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr.: 85 715 2251, fax.: 85 715 2256
Sekretariat burmistrza tel.: 85 715 2749, e-mail: sekretariat@um.lapy.pl,

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub
robót przy min. 2 robotach.
UWAGA! Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający
określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
65). W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także
osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu,
Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać
warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz.1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.),
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający wykluczy wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Pzp.
Rozdział XII.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
2.
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tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 3 oraz załączniku nr 4
niniejszej SIWZ oraz Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ.
UWAGA! Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) 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 – wg
załączonego wzoru załącznik nr 7.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załączonego wzoru
załącznik nr 6.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę 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.

4.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
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potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć
w
oparciu
o
zamieszczony
na
stronie
internetowej
zamawiającego
(bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z
zamieszczonym do SIWZ wzorem.
5.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt
4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ
pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

DOTYCZY PODMIOTU,
NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ
WYKONAWCA:
6.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
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
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(wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie
podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
7.
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:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
8.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w
rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które
powinno określać zakres umocowania,
3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie
dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1,
4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3
winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
10.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w rozdziale XII pkt. 4 ppkt 1 i pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
11.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdziale XII pkt. 4 ppkt 1 i pkt 5 siwz, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
9.
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Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
12.
Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ,
2. Pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy
oferta została podpisana przez pełnomocnika.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego , które należy złożyć w formie oryginału
(wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ).
Rozdział XIII.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej.
5. Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy,
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl.
6. Osobami uprawnionymi do informacji są:
a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Piotr Łapiński
Urząd Miejski w Łapach
18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
b) w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
imię nazwisko: Izabella Marta Chwaszczewska,
Urząd Miejski w Łapach
18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
7. 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
__________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr.: 85 715 2251, fax.: 85 715 2256
Sekretariat burmistrza tel.: 85 715 2749, e-mail: sekretariat@um.lapy.pl,

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
11. 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 specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się
odpowiednio.
12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rozdział XIV.
Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY
Rozdział XV.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XVI.
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej i faksu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ odnośnie oświadczeń i dokumentów
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie 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. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w paragrafie 14 i 15 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
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żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1126) są składane w następujący sposób:
1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale,
2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem,
3) 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,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
5) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo
notarialnie poświadczonej kopii.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone
przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Urząd Miejski w Łapach, 18 – 100 Łapy , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
oraz opisane:
Oferta na:
Budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki
- ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy
– w zakresie od studni D1-4 do studni D3-3; od studni D4-1 do studni D4-16 oraz od studni
D4-1 do studni D4-5”
Nr sprawy U.7013.2.2017
Nie otwierać przed dniem: 21.06.2017 r. godz. 11.00
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
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o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian
treści oferty po upływie terminu składania ofert.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
16. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
17. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
18. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 ustawy Pzp.
19. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (dotyczy konsorcjum i spółki
cywilnej)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego pełnomocnika (lidera).
4. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców lub wspólników spółki cywilnej
- należy załączyć je do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii . W przypadku
gdy wykonawcy dołączą do oferty umowę konsorcjum, a w przypadku spółki cywilnej
umowę spółki cywilnej, z których wynika upoważnienie lidera, nie ma potrzeby składania
odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwem tym jest w takiej sytuacji właśnie umowa
konsorcjum lub umowa spółki cywilnej.
5. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo domagać się zawarcia umowy,
która będzie regulowała współpracę w ramach konsorcjum, ale dopiero po wyborze oferty,
a przed zawarciem umowy o zamówienie. Na etapie ubiegania się o nie przedsiębiorcy nie
muszą więc zawierać takiej umowy.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem (liderem).
7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Rozdział XVII.
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Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łapach, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
24, sekretariat – pok.103 /I piętro budynku/ w terminie do: 21.06.2017 r., do godziny
10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,
w Łapach, w pokoju nr 5 /parter budynku/, w dniu 21.06.2017 r., o godzinie 11:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp, tj.: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Rozdział XVIII.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ilekroć w ustawie Pzp jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć 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. poz. 915 z późń. zm.).
2. Podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga! Zamawiający
przekazuje przedmiary robót z zastrzeżeniem, iż stanowią one jedynie podstawę
informacyjną. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę
roboty budowlanej oraz pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.
Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia
wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku
VAT 23%. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu
ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
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7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną liczbowo (wyrażona
zapisem cyfrowym) a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa
podana słownie.
Rozdział XIX.
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. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym
kryteriami

Lp.
1.
2.
3.

Kryterium
Cena
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji
Doświadczenie kierownika budowy

Waga
Symbol kryterium
(%)
C
R
K

60
20
20

Maksymalna
ilość punktów
w danym
kryterium
60 pkt
20 pkt
20 pkt

Kryterium cena
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty
wyliczane są wg wzoru:
CMIN - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
CB - cena oferty badanej;
Kryterium okres udzielonej rękojmi i gwarancji
Wymagany minimalny okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji wynosi 36
miesięcy.
Punkty przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:
Okres udzielonej rękojmi i
gwarancji
Liczba punktów
(miesiące)
36
0 pkt.
48
10 pkt.
60
20 pkt.
R - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres udzielonej rękojmi
i gwarancji.
Zamawiający do oceny kryterium „okres udzielonej rękojmi i gwarancji” pobierze dane z
oferty Wykonawcy.
UWAGA:
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji inny niż określony w tabeli,
oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze okresu gwarancji
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i rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi tj.: 36
miesięcy (liczba punktów 0).
Kryterium doświadczenie kierownika budowy
K - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie
kierownika budowy.
Zgodnie z warunkami SIWZ, minimalne doświadczenie kierownika budowy wynosi 2
roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Punkty przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:
Doświadczenie kierownika budowy
2 roboty budowlane
3-4 roboty budowlane
5 i więcej robót budowlanych

Liczba punktów
0 pkt.
10 pkt.
20 pkt.

Zamawiający do oceny kryterium „doświadczenie kierownika budowy” pobierze dane z
oferty Wykonawcy.
UWAGA:
Jeśli Wykonawca nie zaoferuje żadnego doświadczenia kierownika budowy, oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę

punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + R + K
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
R - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej rękojmi
i gwarancji.
K - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: doświadczenie
kierownika budowy
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone - ważne.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 4 zawartego w rozdziale XIX SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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5.
6.

7.
8.

- jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jego
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny oferty lub koszt:
1) zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 poz. 847),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
2) zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa
o co najmniej 30% od:
a) 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,
b) 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.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
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.

Rozdział XX.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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2.
3.
4.
5.

6.

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,
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.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w rozdziale
XX SIWZ pkt 1, ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdziale XX SIWZ pkt 1, ppkt
1) i ppkt 4) na stronie internetowej.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdziale XX SIWZ pkt
1, ppkt 1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp, w terminie 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 ustawy Pzp.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w rozdziale XX SIWZ pkt 5, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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.

7. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, chyba że wynika to z
pełnomocnictwa załączonego do oferty,
2) uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których
mowa w rozdziale XI SIWZ oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby,
3) uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, tj.: dla każdej
pozycji przedmiaru wykonawca wylicza cenę jednostkową netto i wymnaża ją przez
ilość robót podaną w przedmiarze. Cena jednostkowa musi zawierać wszystkie koszty
do poniesienia przez wykonawcę w celu wykonania opisanej roboty zgodnie z
przedmiarami robót. Zestawienie zawierające wykaz procentowych wskaźników
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cenotwórczych, Koszty Ogólne, Koszty Zakupu, Zyski, stawkę roboczogodziny. Do
kosztorysu ofertowego Wykonawca dołączy tabelę wartości elementów scalonych.
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że są
one zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z zapisami rozdziału VII SIWZ.
Rozdział XXI.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 6% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy w pełnej wysokości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. (Dz. U. 2016 r. poz. 359 z późn. zm.)
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 4 od „2)” do „5)” musi być wystawione
na Gminę Łapy z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
reprezentowaną przez Urszulę Jabłońską – Burmistrza Łap. Z treści gwarancji
(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe
zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do
30 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach wymienionych w punkcie 4 od „2” do
„5)” Wykonawca zobowiązany będzie przed dniem zawarcia umowy do uzgodnienia
treści gwarancji (poręczenia) z Zamawiającym. Dokumenty, o których mowa powyżej
powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedziby,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147
ust. 2 ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
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5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego”,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby
zamawiającego.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy:
PKO 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573
Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
9. 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.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w
następujący sposób:
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w rozdziale XXI SIWZ pkt 11, następuje nie później niż w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozdział XXII.
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
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Złożenie oferty przez wykonawcę jest
równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień umowy.
3. Umowa (wzór), jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji tj. załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewidział możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
4.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług
(VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę
będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;
2) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
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a) braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są roboty objęte zamówieniem
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przesunięcie terminu może nastąpić
wyłącznie o uzasadniony okres czasu);
b) braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy - przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie
o uzasadniony okres czasu;
c) z powodu okoliczności siły wyższej (zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć,
któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań
umownych.) np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie
zamówienia;
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na okres
uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,
e) wstrzymania prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
Rozdział XXIII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
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. Odwołanie - zgodnie z przepisami rozdziału 2 art. 180-198 ustawy Pzp:
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 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) określenia warunków udziału w postępowaniu,
4) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) odrzucenia oferty odwołującego,
6) opisu przedmiotu zamówienia,
7) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie - wnosi się w terminie zgodnie z przepisami art. 182 pkt 2 ustawy Pzp, tj.:
1) 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
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7. 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:
1) 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.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdziale XXIII SIWZ pkt 6 i 7
wnosi się:
1) 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.
2) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy Pzp.
Rozdział XXIV.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
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