Ogłoszenie nr 581151-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.
Urząd Miejski w Łapach: Przebudowa dróg gminnych: Część I – Przebudowa dróg na osiedlu
Barwiki w Łapach, Część II – Przebudowa drogi gminnej - ul. Mokrej w Łapach, Część III –
Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łapach, krajowy numer identyfikacyjny
52333000000000, ul. ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 , 18-100 Łapy, woj. podlaskie, państwo

Polska, tel. 857 152 251, e-mail admin@lapy.podlasie.pl, faks 857 152 256.
Adres strony internetowej (URL): bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób: Tak Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych:
Część I – Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach, Część II – Przebudowa drogi
gminnej - ul. Mokrej w Łapach, Część III – Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie.
Numer referencyjny: I.7013.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia
jest realizacja zadania pn. realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych: Część I –
Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach, Część II – Przebudowa drogi gminnej - ul.
Mokrej w Łapach, Część III – Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie. CZĘŚĆ I –
Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach w następującym zakresie: - roboty pomiarowe
i przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz bitumiczna, - zjazdy z kostki brukowej
betonowej, - oznakowanie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - kanalizacja
deszczowa. CZĘŚĆ II – Przebudowa drogi gminnej - ul. Mokrej w Łapach w następującym
zakresie: - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa
łamanego, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, - zjazdy oraz chodnik z kostki
brukowej betonowej, - oznakowanie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - kanalizacja

deszczowa. CZĘŚĆ III – Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie w następującym zakresie:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa
naturalnego stab. mechanicznie, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, - zjazdy z
kostki brukowej betonowej, - oznakowanie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, kanalizacja deszczowa. 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 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. Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do
Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy
i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego
wywozu. 5. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu
zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 6. Wykonawca wykona na własny
koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty
wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację
powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający, w zakresie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga
zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych

podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym
operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. 8. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a
także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
9. Dokładne określenia dot. zatrudnienia osób zawiera rozdział VII siwz. 10. Zgodnie z art. 30
ust. 8 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
451000008
45111300-1
452331402
45111200-0
452332520
452332221
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w
Okres w
Data
Data
miesiącach
dniach
rozpoczęcia
zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty Dla
Części I Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową
lub przebudową drogi z kostki brukowej betonowej o wartości min 1 500 000,00 zł każda
oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 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. Dla
Części II Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z
budową lub przebudową drogi z kostki brukowej betonowej o wartości min 250 000,00 zł
każda oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
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. Dla Części III Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane
związane z budową lub przebudową drogi z kostki brukowej betonowej o wartości min 600
000,00 zł każda oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty 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. UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż na
jedną część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w rozdziale XI pkt 1.a
ppkt 3 lit. a) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem dla najwyższej wartości
części. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności
odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi
posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: dla części I, II i III kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 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 2018 r. poz. 1202 ze 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 z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2272). UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż na jedną
część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w rozdziale XI pkt 1.a ppkt 3
lit. b) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie jednym kierownikiem budowy o którym
mowa w powyższym punkcie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
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 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. 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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 1.
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 (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 pkt 1. 2. 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: 3. 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.
4. 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. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 6. 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 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. 7. 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).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Znaczeni
Kryteria
e
Cena
60,00
Okres udzielonej rękojmi i
20,00
gwarancji
Doświadczenie kierownika budowy 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy: 1) W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie
może ulec podwyższeniu, 2) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 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 min. (np. opady, uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury
uniemożliwiające prowadzenie robót, działanie osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie
zamówienia, siła wyższa, awarie) 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. O wystąpieniu okoliczności
mogących mieć wpływ na zmianę terminu Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie
i taka okoliczność powinna być odnotowana bezzwłocznie w dzienniku budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Oferty powinny być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy* 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie

Łapy jest Pan Krzysztof Bonisławski, e-mail: iod@um.lapy.pl 3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa dróg gminnych: Część I – Przebudowa
dróg na osiedlu Barwiki w Łapach, Część II – Przebudowa drogi gminnej - ul. Mokrej w
Łapach, Część III – Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, 4) 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 (t.j. dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) 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; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − 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; 9) 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. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w
odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1. Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach w następującym zakresie: roboty pomiarowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mechanicznie, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz bitumiczna, - zjazdy z
kostki brukowej betonowej, - oznakowanie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, kanalizacja deszczowa. 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 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. Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do
Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy
i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego
wywozu. 5. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu
zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 6. Wykonawca wykona na własny
koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty
wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację
powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający, w zakresie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga
zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym
operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. 8. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a
także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.

9. Dokładne określenia dot. zatrudnienia osób zawiera rozdział VII siwz. 10. Zgodnie z art. 30
ust. 8 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111300-1, 45233140-2,
45111200-0, 45233252-0, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 11
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e
cena
60,00
Okres udzielonej rękojmi i
20,00
gwarancji
Doświadczenie kierownika budowy 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej - ul. Mokrej w Łapach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1. Przebudowa drogi gminnej - ul. Mokrej w Łapach w następującym zakresie: roboty pomiarowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, - zjazdy oraz chodnik z kostki brukowej
betonowej, - oznakowanie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - kanalizacja
deszczowa. 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 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. Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do
Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy
i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego
wywozu. 5. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu
zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 6. Wykonawca wykona na własny
koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty
wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację
powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający, w zakresie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga
zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym
operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. 8. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a
także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
9. Dokładne określenia dot. zatrudnienia osób zawiera rozdział VII siwz. 10. Zgodnie z art. 30
ust. 8 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111300-1, 45233140-2,
45111200-0, 45233252-0, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3

okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczeni
e
60,00

cena
Okres udzielonej rękojmi i
20,00
gwarancji
Doświadczenie kierownika budowy 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1. Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie w następującym zakresie: - roboty
pomiarowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, - zjazdy z kostki brukowej
betonowej, - oznakowanie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - kanalizacja
deszczowa. 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 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. Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do
Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy
i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego
wywozu. 5. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu
zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 6. Wykonawca wykona na własny
koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty
wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację
powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający, w zakresie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga
zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym
operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. 8. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a
także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
9. Dokładne określenia dot. zatrudnienia osób zawiera rozdział VII siwz. 10. Zgodnie z art. 30
ust. 8 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111300-1, 45233140-2,
45111200-0, 45233252-0, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e
cena
60,00
Okres udzielonej rękojmi i
20,00
gwarancji
Doświadczenie kierownika budowy 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

