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1. Rozdział
Nazwa i adres Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie
tel. (52) 566 60 74, fax. (52) 566 60 75
NIP 556-26-85-448
REGON 092350783
witryna www: www.bip.pakosc.pl
adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl
Wpłat z tyt. wadium/zabezpieczenia należytego wykonania umowy, należy dokonać na konto:
Bank Spółdzielczy w Pakości 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070
2. Rozdział
Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwanej w dalszej treści specyfikacji „ustawą Pzp”, o
wartości poniżej ustalonych kwot na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2.3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 7 Ożywienie
społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1. Rozwój
lokalny kierowany przez społeczność Przedsięwzięcie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.
2.4. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2.5. Nie dokonuje się podziału przedmiotu zamówienia na części.
3. Rozdział
Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

Nazwa zamówienia: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”

3.2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Numer CPV

Opis

przedmiot główny:
roboty budowlane

45000000-7
przedmioty dodatkowe:
45111200-0

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232451-8

roboty odwadniające i nawierzchniowe

45111220-6

roboty w zakresie usuwania gruzu

44211100-3

budynki modułowe i przenośne

33196200-2

sprzęt dla osób niepełnosprawnych

45342000-6

wznoszenie ogrodzeń

45232410-9

roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3

roboty instalacyjne elektryczne
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3.3.

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w
Dziarnowie, na terenie Gminy Pakość, poprzez przebudowę boiska sportowego, budowę zaplecza socjalnosportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Boisko będzie miało formę boiska
wielofunkcyjnego do piłki nożnej, o nawierzchni sztucznej trawy, która służyć będzie również do innych
aktywności (aerobik, bieganie, ćwiczenia wzmacniające). Realizacja projektu ma na celu umożliwienie
realizacji projektów społecznych skierowanych do osób z obszaru rewitalizacji wsi Dziarnowo: osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej oraz dzieci i młodzieży, dorastających w rodzinach, których nie stać na zapewnienie dodatkowych
zajęć i treningów.
3.4. Zakres robót przewidzianych do wykonania zgodnie z projektem budowlanym:
 wykonanie 2 przepustów- zabudowa rowu przydrożnego pod wjazdami,
 wykonanie 2 zjazdów z drogi gminnej nr 150413C (z dz. nr ew. 33 na dz. nr ew. 34/92),
 wykonanie boiska do piłki nożnej- o nawierzchni z trawy syntetycznej,
 wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami,
 wykonanie oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową,
 wykonanie infrastruktury podziemnej,
 wykonanie dojazdów, dojść i miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 wykonanie ścieżek wraz z urządzeniami rekreacji i sportu,
 wykonanie budynku zaplecza socjalno- sportowego,
 roboty z branży sanitarnej (roboty związane z przyłączeniem wodociągu i kanalizacji sanit.),
 elementy zagospodarowania terenu i zieleni.
3.5. Zestawienie powierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową:
 powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 16478,60 m²
 powierzchnia boiska do piłki nożnej: 1860,00 m²
 powierzchnia chodników i parkingów: 735,30 m²
 powierzchnia ścieżek- nawierzchnia mineralna lub mineralno- żywiczna: 705,07 m²
 powierzchnia terenów zielonych, biologicznie czynnych: 3776,30 m²
 powierzchnia zabudowy budynku zaplecza projektowana: 78,90 m²
 powierzchnia zabudowy toalety dla niepełnosprawnych: 25,00 m²
3.6. Zakres i parametry techniczne prac przewidzianych do wykonania:
roboty rozbiórkowe: ogrodzenie- pozostałości, betonowe słupki ogrodzeniowe przechodzące przez działkę,
tyczenie układu przestrzennego, tj. budynku zaplecza oraz boiska sportowego zgodnie z rysunkami projektu
zagospodarowania terenu,
roboty ziemne: usunięcie humusu wraz z korytowaniem pod projektowane nawierzchnie oraz wywozem
nadmiaru gruntu na odległość do 1 km.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wymagania zawarte w niniejszej SIWZ.
Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi
uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3.5. Rozwiązania równoważne.
3.5.1. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako
przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach
Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne
wymagania jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów i
materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
3.5.2. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Zamawiający
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wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać
właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w
przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.
3.6. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia:
3.6.1. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
3.6.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo- finansowy w terminie do 7
dni od zawarcia umowy, uwzględniający warunki finansowania zamówienia oraz zakres i terminy realizacji
robót,
3.6.3. roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy technicznej, zasadami
sztuki, wymaganiami wszelkich obowiązujących, polskich, europejskich i międzynarodowych: przepisów
norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych dokumentacjach jakichkolwiek obowiązujących aktów
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania;
3.6.4. prace należy wykonać według obowiązujących norm i przepisów. Teren robót budowlanych jest uzbrojony.
Teoretycznie wszystkie sieci są naniesione na mapie, jednakże nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
niewskazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych. Zleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy
prowadzeniu robót ziemnych;
3.6.5. w czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia normy;
3.6.6. wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty;
3.6.7. w przypadku wejścia w życie norm i wytycznych technicznych zastępujących obecnie obowiązujące, należy
stosować wymagania zgodne z nowymi normami i wytycznymi technicznymi;
3.6.8. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być
certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność;
3.6.9. zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz innych
parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia,
3.6.10. Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, a cena oferty
musi uwzględniać wszelkie ryzyka;
3.6.11. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały- do czasu ich wbudowania,
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz
udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru;
3.6.12. w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe, lub szczątki archeologiczne
należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie;
3.6.13. po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.
3.7. Warunki gwarancji i rękojmi.
3.7.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji i rękojmi.
3.7.2. Wymagany okres rękojmi za wady 60 miesięcy oraz gwarancji na wykonane roboty wynosi min. 36
miesięcy, max. 60 miesięcy- w zależności od okresu zdeklarowanego w ofercie, od dnia odebrania przez
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3.7.3. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
3.8. Podwykonawcy robót budowlanych.
3.8.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale
Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców, który będzie zawierał z nim stosowane umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3.8.2. Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców (jeżeli w chwili złożenia oferty
są znane).
3.8.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
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3.8.4.

3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.
3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia Podwykonawcy.
Przepisy pkt 3.8.4 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są
we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane czynności: pracownicy wykonujący roboty wymagające bezpośredniego
nadzoru Wykonawcy, a w szczególności wykonujący roboty przygotowawcze i roboty ziemne, roboty
ogólnobudowlane, prace sanitarne, prace elektryczne. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak kierownik budowy/ kierownik robót.
Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności
faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy
o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia: Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą czynności,
określonych w pkt. 3.9.
Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt. 3.9. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących 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 1997r. o
ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
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nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3.9.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia określono we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
3.9.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9. czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania dokumentów, o których mowa w punkcie 3.9.3. w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.9.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
pracy.
3.9.7. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia przez
Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.10. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. 2016,
nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
3.10.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA PAKOŚĆ (adres: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
tel.:52 566 50 24) reprezentowana przez Burmistrza Pakości. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie,
kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3.10.2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843– zwaną dalej „Pzp”), w postępowaniu pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej
przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” zwanego dalej „zamówieniem”.
3.10.3. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów
prawa.
3.10.4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3.10.3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są
współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane
osobowe, jako podmioty przetwarzające;
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
3.10.5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
3.10.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w
ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy.
Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
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3.10.7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub
daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych- przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego
uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych– na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania– do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu,
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i
załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO .
3.10.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje
Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to
nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono
zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
3.10.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.10.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o
udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
3.10.11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
3.10.12. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843), informujemy iż:
 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
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przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
3.11. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
3.11.1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym.
3.11.2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego przedmiotu zamówienia.
3.11.3. Podstawą rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia faktury będzie protokół częściowego/końcowego
odbioru robót zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3.11.4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie na podstawie faktur VAT, 2
częściowych opiewających na ok. 40 % wartości umowy i końcowej (za wykonane roboty budowlane),
zgodnie z warunkami zawartymi w § 4 ust. 5 wzoru umowy- załącznik nr 7 do SIWZ.
3.11.5. Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem płatności nieprzekraczającym 30 dni, licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego zaakceptowanej faktury przez Inspektora nadzoru, oraz dokumentami
określonymi w § 4 ust. 6 umowy.
3.11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum)- rozliczenia będą dokonywane na
podstawie faktury wystawionej przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na
oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum.
3.11.7. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191), posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)
dostępnej pod adresem http://efaktura.gov.pl/
3.11.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
3.12. Informacje dotyczące składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym zamówieniu.
3.13. Informacje dotyczące składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.14. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3.15. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4. Rozdział
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.
5. Rozdział
Warunki udziału w postepowaniu
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

5.2.

Warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego:

5.2.1.

Na potwierdzenie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań.

5.2.2.

Na potwierdzenie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunków udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
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postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 500.000,00 PLN;
Informacje dodatkowe: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni
kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów
podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp, minimum jeden Wykonawca albo wszyscy Ci
Wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek. Konieczność ich spełnienia odnosi się do konsorcjum
jako całości, nie do jego poszczególnych członków.
Uwaga: na termin składania ofert Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ), który jest
wstępną deklaracją jego spełnienia. W przypadku, gdy Zamawiający dokona oceny ofert i wyłoni ofertę
najkorzystniejszą wezwie Wykonawcę, który ją złożył do przedłożenia dokumentu potwierdzającego
spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu.
5.2.3.

Na potwierdzenie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie
następujących dokumentów:
a) wykaz 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;
Wykonawca na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 roboty budowlane w
zakresie budowy lub przebudowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości brutto
co najmniej 300.000,00 zł każda- (załącznik nr 5 do SIWZ).
Uwaga: na termin składania ofert Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ),
który jest wstępną deklaracją jego spełnienia. W przypadku, gdy Zamawiający dokona oceny
ofert i wyłoni ofertę najkorzystniejszą wezwie Wykonawcę, który ją złożył do przedłożenia
dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) 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 dysponowania tymi
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osobami, tj. że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje:
kierownik budowy- 1 osoba- (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie
przepisów/ umów w szczególności o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 220).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by
powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
5.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.1.

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.

5.3.2.

Zamawiający ocenia 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

5.3.3.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3.4.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

5.3.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 5.3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5.3.
6. Rozdział
Przesłanki wykluczenia z postępowania
6.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

6.1.1.

Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

6.1.2.

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w- art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r., o sporcie (Dz.U. z 2019r. poz.
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1468),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.Kodeks karny,
c)

skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
6.1.3.

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.1.2;

6.1.4.

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;

6.1.5.

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6.1.6.

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.1.7.

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.1.8.

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu;

6.1.9.

Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;

6.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019r. poz. 628 i 1277);
6.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
6.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.- Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019r. poz. 243 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz.
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498, 243, 1166, 1259 i 381 oraz z 2016r., poz. 615); [art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp]
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania; [art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp]
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności; [art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp]
6.3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 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 wyjaśnienia 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.

7. Rozdział
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
7.1.

7.2.

Na dzień składania oferty należy złożyć:
a) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8- załącznik nr 2 do SIWZ,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SIWZ,
d) oświadczenie podmiotu udzielającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 5 ust. 5.3 SIWZ (jeżeli
dotyczy),
e) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

7.3.

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
(www.bip.pakosc.pl) 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 Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.

7.4.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy najwyżej ocenionego:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.

7.4.1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
12
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”
ZP.271.1.6.2020.MG

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;
b) zaświadczenie 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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
c) 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;
d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz.
1170);
7.4.2.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego;
b) 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;
c) 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 informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

7.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 7.4.1.
1)

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.5.1.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o
którym mowa w ust. 1 pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
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terminu.
7.5.2.

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 ust. 7.5., 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. Przepis ust. 7.5.1. stosuje się.

7.5.3.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

7.6.

Forma składanych dokumentów:

7.6.1.

dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawioną,

7.6.2.

poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,

7.6.3.

składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,

7.6.4.

dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

7.6.5.

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku
podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, lub te podmioty, lub osobę prawnie umocowaną,

7.6.6.

Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu, lub notarialnie
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna, lub będzie budzić wątpliwości co
do jej prawdziwości.

7.7.

Uzupełnianie dokumentów.

7.7.1.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.7.2.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.7.3.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.

7.7.4.

Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

7.7.5.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
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8. Rozdział
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1.

8.2.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego:
zam.publiczne@pakosc.pl lub sekretariat@pakosc.pl ), z zastrzeżeniem ust. 8.2.
Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń
składanych na podstawie art. 26 ustawy oraz pełnomocnictwa.

8.3.

Ww. dokumenty w formie pisemnej składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 oraz z 2015r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być adresowane na:
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
fax 52 5666075,
adres e- mail: sekretariat@pakosc.pl lub zam.publiczne@pakosc.pl

8.5.
8.6.

Zamawiający będzie przekazywał informacje, wyjaśnienia i zmiany SIWZ na stronie internetowej
www.bip.pakosc.pl zakładka przetargi aktualne.
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ:

8.6.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu skradania ofertpod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.6.2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 8.6.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

8.6.3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej (www.bip.pakosc.pl), chyba że
specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje
się odpowiednio.

8.7.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia– Marek Nieznalski,
b) w sprawach proceduralnych– Magdalena Gromek.

9. Rozdział
Wymagania dotyczące wadium
9.1.

Zamawiający, żąda wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100)

9.2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3.

Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299
oraz z 2019 r. poz. 2260, oraz z 2019r. poz. 1421)
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9.4.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego
Bank Spółdzielczy w Pakości 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070.

9.5.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia i godziny składania ofert,
będzie figurowało na rachunku bankowym Zamawiającego.

9.6.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kopię ww. dokumentu należy
dołączyć do oferty.

9.7.

W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich, pod
warunkiem, że będzie obejmować w swojej treści zobowiązanie obejmujące wszystkich Wykonawców i
zabezpieczać złożoną ofertę.

9.8.

Oferta, której wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.

9.9.

Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej,
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.12.

9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
10. Rozdział
Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Rozdział
Opis sposobu przygotowania ofert
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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11.3. Na ofertę składają się;
a) formularz ofertowy,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
d) dowód wniesienia wadium,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie- pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.4. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów z zasobów, których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty lub osobę prawnie umocowaną.
11.5. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.
1010 ze zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się
umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie
wtedy , jeżeli wykaże on, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania
wykazania, nie stanowi podstawy utajnienia tych dokumentów,
4) Wykonawca nie może zastrzec takich informacji, jak:
a. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,
b. ceny oferty,
c. terminu wykonania zamówienia,
d. warunków płatności zawartych w ofercie,
5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie wykazał,
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
11.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim ma podstawie załączników do niniejszej SIWZ, złożona w
formie pisemnej.
11.7. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami proponuje się umieścić w dwóch kopertach, oznaczonych
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych co najmniej w następujący sposób:
Nazwa i adres Zamawiającego
Oferta na przetarg nieograniczony pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej
w Dziarnowie”
sprawa ZP.271.1.6.2020.MG
nie otwierać przed dniem 18 września 2020 r., przed godz. 10:30

11.7. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w
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przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.
11.9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Rozdział
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 10:00 w biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww.
wymaganiami ponosi Wykonawca.
12.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 18 września 2020 r. o godz. 10:30.
Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert za
pośrednictwem transmisji on-line.
W dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.pakosc.p (pod przedmiotowym ogłoszeniem o zamówieniu) odnośnik do transmisji on-line.
Dostęp do prowadzonej transmisji wygaśnie po przeprowadzeniu transmisji on-line.
12.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
12.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (www.bip.pakosc.pl)
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.pakosc.pl)
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 Wykonawcom nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.
12.8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
13. Rozdział
Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Na druku oferty należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem wartości podatku VAT,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.2. Wykonawca może zaproponować tylko cenę całkowitą w odniesieniu do całości zamówienia- i nie może jej
zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
13.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
13.4. Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres robót budowlanych o którym mowa w rozdz. 3 SIWZ oraz
inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty
należnego podatku od towarów i usług VAT.
13.5. Przedmiary elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia są dokumentem pomocniczym dla
Wykonawcy- ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny
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oferty.
13.6. Zamawiający poprawi błędy w ofercie Wykonawcy t.j.:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. ,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
13.8. Rażąco niska cena:
13.8.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a)

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U z 2018r., poz. 2177);

b)

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c)

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d)

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e)

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

13.9.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 13.9.1,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 13.9.1.

13.9.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
14. Rozdział
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
14.1. Ocena ofert- złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów:
Maksymalna ilość punktów,
Opis kryteriów oceny
Waga
jakie może otrzymać oferta za
dane kryteria
Cena (C)
60 %
60 punktów
Okres udzielonej gwarancji (G)
40 %
40 punktów
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Do badania i oceny ofert będą miały zastosowanie jedynie dane zawarte w ofertach podlegających
punktacji, gdzie oferta nie podlega odrzuceniu lub Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 w kryterium „C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= [ C min / C bad ] x Max (C)
gdzie:
C- liczba punktów, jakie otrzyma oferta
C min- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad- cena oferty badanej
Max (C)- maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstawania 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.
 w kryterium „G” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł i wzoru:
okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach. Nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż
60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium „G”- 40 pkt podanie w
ofercie dłuższego okresu niż 60 miesięcy spowoduje przy punktacji przyznaniu tylu punktów, ile wynosi
maksymalny okres podlegający punktacji (tj. 60 miesięcy). W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu
ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 36 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.
G= [ G bad / G max ] x Max (G)
gdzie:
G- liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres udzielenia gwarancji”
G bad- okres udzielonej gwarancji przez badanego Wykonawcę
G max- najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Max (G)- maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres udzielonej gwarancji"
Do oceny będzie brana suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria. Uzyskany z wyliczenia wynik zostanie
ustalony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych.
14.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów (suma uzyskanych punktów w kryteriach cena + termin udzielonej
gwarancji).
14.3. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert i dokonaniu weryfikacji Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana jako najkorzystniejsza zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców pocztą
elektroniczną, podając w szczególności:
a)

nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania, odrzuceniu ofertjeżeli takie działanie miało miejsce,
c)

uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania.

14.3.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
14.3.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
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od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
14.3.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt 14.3.2. jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
14.3.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
15. Rozdział
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane kierownika budowy/robót,
c) w przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
(umowę konsorcjum), stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za
realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i
przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do
otrzymania należnych płatności.
15.2. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
16. Rozdział
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach
(do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy- Bank Spółdzielczy w Pakości, nr konta
72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 z podaniem tytułu „zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
nr sprawy ZP.271.1.6.2020.MG”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp.
16.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
16.5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
16.6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być
dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
16.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych
we Wzorze Umowy.
16.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
16.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 16.8. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
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zabezpieczenia.
17. Rozdział
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Istotne postanowienia umowy określono we wzorze umowy- załącznik nr 7 do SIWZ.
18. Rozdział
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
18.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
18.2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp.
19. Rozdział
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Formularz oferty
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7

Wzór umowy

Załącznik nr 8

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa oraz STWiORB
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