Gmina Bartoszyce
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
z siedzibą w Sędławkach 4, 11-200 Bartoszyce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

„Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce”
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Nr sprawy: ZB-T.7013.3.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce”
w trybie przetargu nieograniczonego nazwana dalej SIWZ
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP 743-19-70-669, REGON 510742920
– Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce, Sędławki 4,
11-200 Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 4 11-200 Bartoszyce

tel. 89 762 64 01 fax 89 762 12 92
adres strony internetowej: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/
e-mail: zbgkim@wp.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej treści SIWZ ,,ustawą Pzp’’, a
także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi, o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla
miejscowości Dąbrowa gm. Bartoszyce. Wydzielona trasa nie obejmuje:
a) przepompowni ścieków P1,
b) przewodów tłocznych PE 110 od istniejącej przepompowni Pist do przepompowni P1.
c) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studzienki S4 wzdłuż przewodu tłocznego do
przepompowni P1
d) remontu przepompowni istniejącej Pist.
2. Całość obejmuje wykonanie:
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC D 200 i PEHD D 200 o długości całkowitej
L= 1 200 m. wraz z nowymi studniami betonowymi 1200mm,
od S143 do S144
od S134 przez S133 - S132 do S128
od S126 przez S125 - S124 – S114 – S113 – S112 – S111 – S109 – S108 do S104
od S104 przez S105 do S107
od S104 przez S103 - S100 – S99 – S98 – S97 – S96 – S95 – S94 – S93 – S92 – S91 do S90
od S114 przez S115 – S118 – S121 do S122
od S114 do S117
od S118 do S119
od S46 przez S79 – S80 + 20m
od S44 do S43
od S27 przez S28 – S29 – S30 – S31 do S33 + 10m
od S31 do S32
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od S176 przez S175 – S174 do S173
- Montaż technologii przepompowni P1 wraz z jej zasileniem – obszar Dąbrowa Kolonia
Odcinki pod drogą w miejscach wskazanych na mapie należy wykonać przewiertem
sterowanym z rur stosowanych do przecisku.
3. Ze względu na ryczałtowy charakter umowy na wykonanie zadania, zamieszczony w
dokumentach przetargowych „przedmiar robót” należy traktować jako dokument pomocniczy,
służący do sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego), która to wycena będzie
załącznikiem do umowy o roboty budowlane. Oznacza to, ze jeśli wykonawca uzna, że jakieś
roboty nie zostały w przedmiarze uwzględnione to może je do niego dopisać i dokonać
wyceny do oferty. Jeśli wykonawca na podstawie posiadanego doświadczenia wykonawczego
i po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną uzna, że ilości robót podane w przedmiarach
zostały „przewymiarowane”, może w ofercie przyjąć do wyceny ilości jego zdaniem
właściwe i dokonać ich wyceny. Oferta musi zawierać koszt wszystkich robót, bez których
wykonanie zadania byłoby niemożliwe.
4. W zakresie zadania należy uwzględniać:
a) komplet prac geodezyjnych w tym wytyczenie, pomiary wykonywane w trakcie realizacji
robót oraz pomiary i dokumentacje geodezyjna powykonawczą,
b) wszystkie roboty przygotowawcze w tym organizacja placu budowy, wszystkie
zabezpieczenia, organizacja ruchu itp.
c) komplet robót ziemnych, roboty naprawcze, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
d) koszty zatrudnienia pracowników i nadzoru-kierowników, najmu maszyn, ubezpieczeń i
innych tym podobnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji
e) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie lub uzyskanie przyjęcia
zgłoszenia w zależności od obowiązków nałożonych na Inwestora w odpowiednich decyzjach
o pozwoleniu na budowę dotyczących przedmiotu zamówienia.
f) wszystkie inne niewymienione koszty niezbędnych do realizacji inwestycji robót oraz
uzyskania dokumentów niezbędnych do zakończenia i uruchomienia zadania.
Zał. nr 10 do SIWZ. – dokumentacja projektowo – techniczna
Uwaga:
1) Wykonawca zapewni zasilanie w energię elektryczną placu budowy we własnym zakresie.
2) Wykonawca w okresie prowadzenia budowy zobowiązany będzie pokrywać koszty
dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków.
3) Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:
45100000-8
45200000-9
45231000-5
45232410-9
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ponieważ podział
zamówienia na części spowoduje nadmierne trudności techniczne, zwiększy koszty
wykonania zamówienia oraz uniemożliwi koordynacje czynności wykonywanych w ramach
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zamówienia skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej jego realizacji. Ponadto zakres robót
opisany jest jedną dokumentacją techniczną rozpatrywana i zaplanowana jako całość do
realizacji przez Zamawiającego, Użytkownika i Instytucję Zarządzającą dofinansowaniem
unijnym otrzymanym na realizacje projektu.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy w
zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) w następujący sposób:
1) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotowego
zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w tym prace fizyczne
(robotnicy budowlani) oraz pracę operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, muszą być
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymiaru etatu
zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika
Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę,
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy on podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w
art. 22a ustawy.
6. Umowa z podwykonawcą (z dalszymi podwykonawcami) robót budowlanych musi
zawierać:
1) zakres robót powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
2) kwotę należnego mu wynagrodzenia (nie wyższa niż wartość tej części zamówienia
wynikająca z oferty Wykonawcy),
3) termin wykonania robót,
4) warunki płatności – płatność po bezusterkowym wykonaniu robót i nie później niż w
terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury,
5) postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienależytego
wykonania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej.
10. Wymagania dotyczące robót:
- wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną,
przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego
i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;
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- roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;
- wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być w I gatunku
jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty lub aprobaty lub inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami;
- ww. dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone
przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie.
Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.
11. Wykonawca powinien zapewnić nadzór w osobie kierownika budowy oraz osób, które
będą sprawowały kontrolę budowy w odpowiednich branżach posiadających odpowiednie
uprawnienia odpowiadające specyfice poszczególnych branż.
12. W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi oświadczenie
kierownika budowy oraz kierowników robót o przejęciu obowiązków, oraz załączy kopie
stosownych uprawnień oraz zaświadczeń celem dołączenia do zgłoszenia rozpoczęcia
budowy.
13. Do realizacji umowy Wykonawca przystąpi w terminie zgodnym ze zgłoszeniem do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
O terminie określonym w zgłoszeniu Wykonawca zostanie zawiadomiony przez
Zamawiającego.
V. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY DOTYCZĄCE ROBÓT
DODATKOWYCH
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dotyczące dodatkowych robót
budowanych dotychczasowemu wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym pod
warunkiem, że wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości realizowanego
zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy.
VI. PRZEDSTAWIENIE OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018r.
VIII. WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
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2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
500 000,00 zł.
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi
zamówienia, tj. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej każda o wartości nie niższej niż
kwota 350 000,00 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
- kierownik budowy branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, a także posiadający wykształcenie średnie lub wyższe - co najmniej 5 lat
praktyki zawodowej w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom;
- kierownik robót w branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
wykształcenie średnie lub wyższe – co najmniej 2 lata praktyki zawodowej w kierowaniu
robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;
- kierownik robót w branży budowlanej, posiadający uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej; wykształcenie średnie lub wyższe – co najmniej 2 lata praktyki
zawodowej w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
- kierownik robót w branży drogowej, posiadający uprawnienia w specjalności drogowej;
wykształcenie średnie lub wyższe – co najmniej 2 lata praktyki zawodowej w kierowaniu
robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych
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funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co
daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie
z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie
aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).
3. Oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu Zamawiający dokona w oparciu o
dokumenty stanowiące ofertę według zasady: spełnia/nie spełnia.
IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20
ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
4 .Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 3 niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty wykonawca dołączy:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego
zał. nr 3 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Cz. VIII ust. 2 SIWZ, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1
pkt 1.
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2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z
postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego zał.
nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu.
3) zobowiązania innych podmiotów albo inne dokumenty służące Wykonawcy wykazaniu
potencjału innych podmiotów, w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – w
przypadku, gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Zamawiający żąda, aby Wykonawca,
który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 4
do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
2.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2.1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2.1.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2.2 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
dokumenty:
2.2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
2.2.1.1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią opłaconej polisy, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, w wysokości min. 500 000,00 zł lub jej równowartości w walucie obcej,
2.2.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
2.2.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
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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;
2.2.2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
2.2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.2.3.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
2.2.3.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.2.3.3. 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;
2.2.3.4. 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.
2.2.3.4.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
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
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi
Załącznik nr 8 do SIWZ. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w
formie pisemnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
składa każdy z Wykonawców.
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2.2.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2.2.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
2.2.6. 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 wymienionych w pkt 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3.
2.2.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3., dotyczących 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 Pzp.
2.2.8. 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352).
2.3 Wykonawca do oferty wykonawca dołączy potwierdzenie wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się dołączenie do oferty kopii
potwierdzenia nadania przelewu. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej,
należy dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
2.4. Zaleca się, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana za

najkorzystniejszą, w dniu podpisania umowy o roboty budowlane, przedłożył
kosztorys ofertowy. Kosztorys ten będzie stanowił załącznik do umowy.
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
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upływem terminu składania ofert (art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy) – pod warunkiem, ze wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający przyjmuje pisemne dokumenty w swojej siedzibie, w sekretariacie, w
godzinach od 8.00- 14.00, od poniedziałku do piątku.
5. Zapytania i wyjaśnienia treści specyfikacji przyjmowane są w formie pisemnej pod
adresem: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt" Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 13, lok. 208, 10 – 444 Olsztyn lub pod adresem mailowym
inwestprojekt@gmail.com, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00
6. Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: http//bip.gmina-bartoszyce.pl/
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
1. W sprawach merytorycznych:
1) Wojciech Dobrowolski, e-mail: inwestprojekt@gmail.com,
tel. 89 533 14 04, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00
2) W sprawach formalno - prawnych – Wojciech Dobrowolski, e-mail:
inwestprojekt@gmail.com, tel. 89 533 14 04, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 13.00
XIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia wnoszone jest jedno wadium. W formie pieniężnej należy
wnieść w terminie do dnia 26.06.2018 r. do godziny 9:45. Decyduje termin wpływu
środków na rachunek bankowy Zamawiającego. W innej formie należy złożyć w terminie
do dnia 26.06.2018 r. do godz. 9.45 w Siedzibie Zamawiającego: Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 4,
11-200 Bartoszyce od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 12.00.
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: z adnotacją „WADIUM - przetarg –
„Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce”
Nr konta dla wadium: 56116022020000000061910143 ,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem Pieniężnym),
3) w gwarancjach bankowych,
4) w 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. z
2016 r. poz. 359).
3. Wadium może być wniesione w jednej z ww. form.
4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

11

1) zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiającego (Beneficjenta
gwarancji),
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn lezących po jego stronie,
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
12. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
14. W ofercie należy wskazać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy składający ofertę będzie nią związany przez
okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na
warunkach określonych w art. 85 ust. 2 - 4 ustawy.
12

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
2. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym opisie warunków zamówienia przeznaczone są
wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane podmiotom nie uczestniczącym w
postępowaniu.
3. Oferta musi być sporządzona pismem czytelnym w języku polskim. Oferty nieczytelne
zostaną odrzucone. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
4. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia musza być podpisane przez osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacja wynikająca z
właściwego rejestru.
5. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla tych osób (w formie
oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem), podpisane przez
osoby wskazane w ust. 4.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. Ofertę składa
się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści opisu zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o
tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.
8. Zamawiający zaleca złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
9. Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenia oraz inne wskazane dokumenty
(Wykonawca przygotowuje je we własnym zakresie).
10. Załączniki należy wypełnić pismem czytelnym. Każdy załącznik lub oświadczenie
powinno być podpisane przez Wykonawcę, lub osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
11. Wszystkie zapisane strony oferty oraz zmiany i poprawki dokonane w treści oferty
powinny być parafowane przez osoby wskazane w ust. 4 lub 5. Brak parafy powoduje uznanie
poprawki za nieistniejącą.
12. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń itp. musza być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę (zaleca się, aby na każdej zapisanej stronie kserokopii był
własnoręczny podpis Wykonawcy - czytelny lub opatrzony imienna pieczątka, poprzedzony
dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie
dwie osoby lub więcej, kopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez te osoby.
13. Wszystkie strony powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający
zdekompletowaniu zawartości oferty.
14. Oferta winna być przygotowana na podstawie kosztorysu uproszczonego i powinna
zawierać: cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT za całość prac budowlanych.
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Kosztorys sporządza Oferent na bazie dokumentacji technicznej. Kosztorys winien zostać
sporządzony z podziałem na poszczególne branże i działy.
15 Przy przygotowywaniu oferty Wykonawca posługiwać się winien dokumentacją
techniczną oraz SIWZ, natomiast przedmiar winien traktować jako pomoc techniczną.
16. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących
złącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ,
3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,
4) Dowód wniesienia wadium,
5) Zobowiązania innych podmiotów albo inne dokumenty służące Wykonawcy wykazaniu
potencjału innych podmiotów, w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – w
przypadku, gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
17. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej, opisanej (zaadresowanej) w
sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy:
- nazwa i adres Zamawiającego.
- nazwa i adres Wykonawcy.
Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w zamkniętej kopercie zewnętrznej,
opisanej w następujący sposób:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku DabrowaBartoszyce”.
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert: 26.06.2018 r. do godz. 9.45
2. Termin otwarcia ofert –26.06.2018 r. o godz. 10.00 (w siedzibie Zamawiającego –
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z
siedzibą w Sędławkach 4, 11-200 Bartoszyce).
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
XVII. OBLICZENIE CENY OFERTY.
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich
cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
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2. Cena obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy określonego w dokumentacji projektowej uwzględniając doświadczenie i
wiedzę zawodową wykonawcy, a także inne niezbędne koszty w tym: zorganizowanie placu
budowy wraz z zapleczem, kompleksowa obsługa geodezyjna, utrzymanie przejezdności
dróg, dokonanie prób rozruchów i odbiorów, wykonanie dokumentacji powykonawczej i
niezbędnych instrukcji , wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy koszt
przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego (w tym również naprawa
ogrodzeń, obiektów kubaturowych, nawierzchni.
3. Cena podana w ofercie może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
5. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach
robót i sporządzi kosztorys ofertowy – w formie kalkulacji uproszczonej - według założeń do
kosztorysowania, ujętych w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ i następujących zasad:
1) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową,
2) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego powinna obejmować koszty
bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz koszty
pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.
3) wszystkie wartości (ceny jednostkowe) określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna
cena oferty powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza).
4) wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.
5) każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być wypełniona (podana cena nie może
wynosić zero).
6) podane w przedmiarach robót podstawy wyceny z Katalogów Nakładów Rzeczowych mają
jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią podstaw do wyceny oferty dla poszczególnych
wykonawców.
7) opusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
Wartość pozycji po zastosowaniu opustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty
wytworzenia.
8) podane ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu
zamówienia.
9) ostateczną cenę oferty netto stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu
ofertowego. Cena ofertowa brutto zostanie obliczona jako iloczyn ceny oferty netto i wartości
podatku od towarów i usług VAT, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług. Cena ofertowa brutto będzie traktowana jako ostateczna cena ofertowa i nie
będzie podlegać żadnym negocjacjom
6. Zamawiający poprawi zauważone w ofercie omyłki zgodnie art. 87 ust. 2 ustawy.
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7. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, z uwzględnieniem postanowień zawartych
w art. 90 ustawy.
8. Zaleca się, aby wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
na dzień podpisania umowy, dołączył do oferty kosztorys ofertowy. Oferta będzie
stanowiła załącznik do umowy.
XVIII. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
· cena – waga: 60%,
· okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga: 40%,
2. Ocena oferty w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie według poniższego
wzoru:
najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60%
cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
2) Ocena oferty w zakresie kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady,
dokonana zostanie według poniższego wzoru:
Go - Gmin
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax - Gmin
gdzie:
G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady,
Go – okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w ofercie ocenianej,
Gmin – najkrótszy wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (36 miesięcy)
Gmax – najdłuższy wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (60 miesięcy).
Wymagany przez Zamawiającego:
a) minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych
objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz
zainstalowane urządzenia wynosi: 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości
i rękojmi za wady niż wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.
b) maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych
objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz
zainstalowane urządzenia wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 60
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miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, natomiast do umowy
zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, zadeklarowany w ofercie
Wykonawcy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała
najwyższą ocenę, będącą sumą ocen C i G.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą obowiązany będzie, po
uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu
ofertowego w celu weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia uwzględnionego w ofercie
Wykonawcy, z zakresem opisanym przez Zamawiającego w SIWZ.
XIX. FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi
pisemnie o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postepowaniu, podając
nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz punktacje przyznaną ofertom.
2. Wynik postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym
– na tablicy ogłoszeń Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 4, 11-200 Bartoszyce
3. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zamawiający
prześle niezwłocznie wybranemu Wykonawcy.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie z terminem określonym w art. 94 ust.1
pkt. 2 ustawy, o ile nie zostanie wniesione odwołanie.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % wartości brutto złożonej oferty najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, z treści tych form
musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiającego
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zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy;
2) termin obowiązywania gwarancji;
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
4. Zamawiający ma prawo, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej akceptacji
Wykonawcy, przeznaczyć zabezpieczenie na pokrycie należności za usuniecie wad lub
usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
ujawnionych w czasie robót, ich odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie
usunie w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia. O wysokości kwoty zabezpieczenia
wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robót i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za
należycie wykonany;
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
XXI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2) Ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego
zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. W załączeniu Zamawiający przedkłada wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
3. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części prac z podwykonawca tylko za
zgoda Zamawiającego.
XXII. FORMA OŚWIADCZEŃ I ZAWIADOMIEŃ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem.
XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-6 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec
czynności:
1) określenia warunków udziału w postepowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięźle przedstawienie
zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania (art.180 ust.3 ustawy).
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 ust.4 ustawy).
4. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przeslanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy (art.180 ust.5 ustawy).
5. Na podstawie art.181 ust.1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.
XXIV. INNE INFORMACJE
1. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty
budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu 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).
1) Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
i okres wymaganego zatrudnienia.
Zamawiający wymaga, aby:
a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych
z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w
ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę,
b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania
zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w
rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez
osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem trwania
umowy, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby, posiadającej doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej
takie jak osoba poprzednio zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie
wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia,
c) Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina
wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi być
realizowana w ramach umowy o pracę,
d) zmiana zatrudnionych osób, nie wymaga aneksu do umowy,
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e) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego,
co do osoby pracownika Wykonawcy,
f) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących czynności o których mowa pkt 1 a.
2) Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Czynności pracownika budowlanego (robotnika budowlanego) i operatora sprzętu
obejmujące cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
lecz przed przystąpieniem do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia,
przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności,
których mowa w pkt 2.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności o których
mowa w ust. 2, będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia
tych wymagań:
a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
b) W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodów lub
oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 pkt 2
czynności w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności:
- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej we wzorze umowy
d) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie wymaganych lub żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów, w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

XXV. ZALĄCZNIKI:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 – formularz oferty,
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu
5) Załącznik nr 6 – wykaz robót
6) Załącznik nr 7 – wykaz osób
7) Załącznik nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
8) Załącznik nr 9 – wzór umowy
9) Załącznik nr 10 – dokumentacja techniczna.
DYREKTOR
/-/ Jan Kwakszys
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