SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustaw), z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015
r. poz. 2164) dla inwestycji pn.:

"Przebudowa drog na terenie Gminy Wisniewo"

Wartosc zam6wienia: ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11,
ust. 8 ustawy Pzp

ZAMAWIAJ1\CY
Gmina Wisniewo
Wisniewo 86
06-521 Wisniewo

ZA TWIERDZAM:

1. ZAMA WIAJ1\CY
Gmina Wisniewo
Adres: Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo
fax. 0-23 655 72 27
Tel. 0-23 655 7024,655 70
http:/www.wisniewo.eu
2. TRYB UHZIELENIA ZAMOWIENIA
Postypowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniezonego 0 wartosei szaeunkowej
ponizej progow ustalonyeh na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznyeh. Podstawa
prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
3. OPIS PRZEHMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamowienia jest "Przebudowa drog na terenie Gminy Wisniewo":
1IPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej w m .Bogurzyn (dz. 49,55) 0 dlugosci ok. 0,316 km,
polegaj,!ca na robotach w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
odtwarzanie trasy (drogi) w terenie rowninnym wraz z inwentaryzaej,! pO\vykonawez'!, koryto
wykonane ryeznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow w gruncie kat. II-IV glybokosc
koryta
em z zagyszezeniem plyta wibraeyjn,!, wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego warstwa dolna , grubosei 20 cm krotnosc 0,5, wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego tlueznia kamiennego 0 uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa do Ina , grubosc warstwy po
zagyszezeniu 15 cm, Mechaniezne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka
pospolki, zwir, piasek) stabilizowany mechanieznie przy grubosci warstwy po zagyszezeniu 8
em, skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltow,! w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed
ulozeniem warst",,'Y scieralnej, wykonanie warst",,'Y wi,!z,!cej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 W dowozonej z odleglosei do 5 km, grubos6 warstwy po zagyszczeniu 5 em, wykonanie
warstwy seieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubos6 warstwy po
zagyszezeniu 3 em
2/Przebudowa nawierzehni drogi gminnej w m. Wojnowka (dz. Nr 15-62)0 dlugosei 0,146
km polegaj,!ea na robotaeh w zakresie wyburzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. roboty
ziemne, odtwarzanie trasy i punktow wysokoseiowyeh przy liniowych robotaeh ziemnyeh
(drogi) w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacj,! geodezyjn,!, skropienie nawierzehni
drogowyeh emulsja asfaltow,! w ilosei 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem warstwy scieralnej,
meehaniczne uzupelnienie poboezy kruszywem naturalnym (mieszanka pospolki, zwir, piasek
stabilizowanym meehanieznie przy grubosei warstwy po zagyszezeniu 4 em, wykonanie
warst",,'Y scieralnej nawierzehni z betonu asfaltowego AC 11 S 50170 przy grubosei warstwy
po zagyszezeniu 4 em,
3/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zurominek (dz. "t\r 431/1, 336) 0 dlugosei
0,360 km polegaj,!ea na odtwarzaniu trasy i punktow wysokosciowyeh przy liniowyeh
robotaeh ziemnych (drogi) w terenie rowninnym, skropienie nawierzchni drogowyeh emuls.i'!
asfaltow,! w ilosei 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem warstwy scieralnej, meehaniezne
uzupelnienie poboezy kruszywem naturalnym (mieszanka
pospolki, zwir, piasek)
stabilizowany meehanieznie przy grubosci warstwy po zagyszezeniu 4 cm, wykonanie warstwy

scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50170
zagyszczeniu 4 cm,

przy grubosci warstwy po

4/Przebudowanawierzchni drogi gminnej w m. Wojnowka (dz. Nr 15-16) 0 dlugosci 0,472 km
polegaj(fCa na odtwarzanie trasy i punktow wysokoscimvych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacj(f geodezyjn(f, , skropienie nawierzchni
drogowych emulsj(f asfaltow(f w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem warstwy scierainej,
mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospolki, zwir, piasek
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 4 cm, wykonanie
warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50170 przy grubosci warstwy
po zagyszczeni u 4 cm.
5/przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kowalewo (dz. N r 8-404) 0 dlugosci 0,22 km
poIegaj(fca na odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnyeh
(drogi) w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacj(f powykonawcz(f, koryto wykonane rycznie
na poszerzeniach jezdni lub chodnikow w gruneie kat. II-IV, glybokosei koryta 32 em z
zagyszczeniem plyt(f wibraeyjn(f, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa
dolna, grubosci warstwy 20 em, wykonanie podbudO\vy z kruszywa lamanego tlueznia
kamiennego, 0 uziamieniu 0/31,5 mm warstwa dolna , warstwy po zagyszezeniu 15 cm,
skropienie nawierzchni emulsj(f asfaltow(f w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem warstwy
scieralnej, mechaniezne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospolka,
zwir, piasek) stabilizowanym mechanieznie przy grubosci warstwy po zagyszezeniu 8 cm,
wykonanie warstwy wi(fz(feej z mieszanki mineralno-asfaltowej AX 11 W dowozonej z
odleglosci do 5 km, grubosc warstwy po zagyszezeniu 5 em, wykonanie warstwy seieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubosc warstwy po zagyszczeniu 3 cm.
6/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Gluzek (dz. Nr 568) 0 dlugosci 0,483 km
poIegaj(fca na polegaj(fca na odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowyeh przy Iiniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsj(f
asfaltow(f w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem warstwy scieralnej, mechaniczne
uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka
pospolki, zwir, piasek
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 4 em, nawierzchnia z
mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Warstwa scieralna 0 grubosci po zagyszezeniu 4 cm.
7/Przeblldowa nawierzchni drogo gminnej w 111. Bogurzyn (dz. Nr 7411) 0 dlugosci 0,181 km
polegaj(fca na odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych przy linio\'vych robotach ziemnyeh
(drogi) w terenie rowninnym, koryto wykonane rycznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
w gruncie kat. II-IV, grubosc koryta 32 cm z zagyszczeniem plyt(f wibracyjn(f, wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubosc warstwy 20 cm, wykonanie
podbudowy z kruszywa lamanego tlucznia kamiennego 0/31,5 mm warstwa go rna grubosc
warstwy po zagyszczeniu 15 em, skropienie nawierzchni emllisj(f asfaltow(f w ilosci 0,15-0,2
kg/m2 przed ulozeniem warstwy scieralnej, mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem
naturalnym (mieszanka pospolka, zwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubosci
warstwy po zagyszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy wi(fz(fcej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 grubosc warstwy po zagyszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11 S grubosc warstwy po zagysZCZenill 3 cm.

8/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Korboniec (dz. Nr 4-327) 0 dlugosci 0,532 km
poiegaj'!,ca na poiegaj'!,ca na odtwarzanie trasy i punktow \vysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsj'!,
asfaltow'!, w ilosci 0,15-0,2 kg/m 2 przed ulozeniem warstw), scieralnej, mechaniczne
uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospolka, zwir, piasek)
stabilizowany mechanicznie przy grubosci warstwy po zag((szczeniu 4 cm, nawierzchnia z
mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Warstwa scieralna 0 grubosci po zagyszczeniu 4 cm.
Szczegolowy zakres prac oraz ich technologia zostala okreslona w zal'!,czonej do niniejszej
specyfikacji dokumentacji (dokumentacja projektowa, przedmiar robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot).
3.1 Wspolny Slownik zamowien Publicznych:
45110000-1
45111200-0
45233320-8
45233220-7
45233290-8
45233222-1
45112710-5
45232452-5
3.2 Przed zlozeniem oferty Zamawiaj'!,cy proponuje dokonanie wizji lokalnej w terenie.
3.3 Zamawiaj~cy nie przewiduje udzielenia zamowienia uzupelniaj~cego.
3.4.

Zamawiaj~cy

nie dopuszcza skladania ofert cZftsciowych.

3.5.

Zamawiaj~cy

nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. TERMINY WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin zakonczenia prac - do 30 listopada 2016 r.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIAU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYW ANIA OCENY ICH SPELNIANIA
5.1 0 udzielenie niniejszego zamowienia publicznego ubiegac siy mog'!, Wykonawcy, ktorzy
nie podlegaj'!, wykluczeniu z post((powania 0 udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ust. 1 Pzp oraz spelniaj'!, warunki okreslone w przepisie art.
ust. 1 ustawy Pzp, w
szczegolnosci dotycz'!,ce:
a) posiadania uprawnien do w)'konywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaj'!, obowi'!,zek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2 Zamawiaj'!,cy stwierdzi, iz \\rykonawca spelnil warunki okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy
Pzp jezeli zlozy oswiadczenie 0 spelnieniu warunkow udzialu w postypowaniu

l) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:
- kierownikiem budowy, ktory posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej.
Kierownik budowy winien przynalezec do wlasciwej izby inzynierow budownictwa i posiadac
aktualne zaswiadczenie wydane przez ty Izby.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
a! posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci na kwoty nie mniejsz~ nii: 100000 zl.

5.3 Zamawiaj'lcy uzna, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postypowania 0 udzielenie
zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) jezeli przedstawi oswiadczenie 0
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dol'lczy
dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ.
5.4 Ocena spelniania ww. warunkow dokonana zostanie w oparciu 0 informacje zawarte w
dokumentach i oswiadczeniach wyszczegolnionych w dziale VI niniejszej SIWZ. Z tresci
za1'lczonych dokumentow musi wynikac jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca
spelnil.
5.5 Wykonawca na z'ldanie Zamawiaj'lcego i w zakresie przez niego wskazanym,
zobowiqzany jest wykazac odpowiednio, nie pozniej niz na dzien skladania ofert,
spelnianie warunkow, 0 ktorych mowa w art.22 ust.l ustaw), Pzp, oraz braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespelniania warunkow, 0 ktorych mowa w art.24 ust.l ustawy
Pzp (art.26 ust.2a i ust. 3 ustaw), Pzp).
5.6 Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego l'lcz'lcych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi'lzany
jest udowodni6 Zamawiaj'lcemu, iz bydzie dysponowal zasobami niezbydnymi do
realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj'lc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbydnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia (art.26 ust. 2b ustawy Pzp).
6. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJf\ DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA W ARUNKOW
UDZIALU W POSTE;POW ANIU
6.1 W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawcy warllnkow, 0 ktorych mowa wart.
22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia 0 spelnienill warunkow udzialu w postypowaniu
(Zal'lcznik nr 2 do SIWZ), nalezy przedlozyc:
l.Oplacon~ polis~,( poswiadczon~ kopi~)

a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzaj'lcego, ze Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na kwoty nie mniejsz~ nii:
100 000,00 zl.

6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozyc:
1. oswiadezenie 0 braku pods taw do wykluezenia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa
Zam6wien Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - wz6r
zalqcznik nr 3 do SIWZ,

6.3 lone dokumenty:

1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1 do SIWZ
2. Listy podmiot6w nalezqcych do tej san1ej grupy kapitalowej, w rozumieniu przepis6w
ustawy z 16 lutego 2007 roku 0 ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618, 1634 .) alba informacjy 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej( zal. nr
8 do siwz)
6.4 Zamawiajqcy ocenial bydzie spelnianie w/w warunk6w udzialu w postypowaniu w
oparciu 0 zlozone przez Wykonawcy dokumenty, w kt6rych Wykonawca wykaze, ze nie
podlega wykluczeniu z postypowania.
6.5 Zamawiajqcy wykluczy z postypowania Wykonawc6w, kt6rzy nie wykazq spelniania w/w
warunk6w udzialu w postypowaniu.
6.6 Dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt 6 nalezy zlozyc w formie oryginalu lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcy (nie dotyczy oswiadczen
Wykonawcy kt6re nalezy zlozyc w oryginale).
6.71ezeli Wykonawca rna siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada dokumenty potwierdzajqce odpowiednio, ze:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiycy przed uplywem terminu skladania ofert,
2. nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i
zdrowotne alba ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlaSciwego
organu - vvystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania
ofert,
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siy 0 zam6wienie - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu skladania ofert.
6.8 Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zam6wienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru
prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany
jest udowodnic Zamawiajqcemu, iz bydzie dysponowal zasobami niezbydnymi do
realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci przedstawiajqc w tym celu pisemne
zobowi<!zanie tveh podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbydnych zasob6w na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia (art.26 ust. 2b usta",,'Y Pzp),
6.9 Wykonawcy mogq wsp61nie ubiegac siy 0 udzielenie zam6wienia (sp6lka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ust.l usta",,'Y Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponOSZq
solidarnq odpowiedzialnosc za wykonanie umo",,'Y,
6.10 W przypadku skladania oferty przez Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych siy 0
udzielenie zam6wienia, Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich
w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postypowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, oraz zalqczajq do oferty 
pelnomoenictwo do reprezentowania Wykonawc6w w postypowaniu 0 udzielenie
zam6wienia alba reprezentowania w postypowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego.

6.11 Kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj,!cych siy 0 udzielenie zamowwnia,
zobowi,!zany jest zrozyc samodzielnie dokumenty wymienione w punkcie 6.2 SIWZ .
6.12 Oswiadczenie 0 spelnieniu warunkow udzialu z art. 22 ust. 1 ustmvy Pzp (Zal'!cznik nr
2) Wykonawcy mog,! zlozyc wspolnie najednym dokumencie (oswiadczenie podpisane
przez Pelnomocnika lub przez kazdego z Wykonawcow) albo odrybnie tj.: podpisane
przez kaZdego z Wykonawcow na odrybnym dokumencie.
6.13 Oswiadczenie wymienione w punkcie 6.2 podpunkt 1 SIWZ musi zlozyc kaZdy z
Wykonawcow odrybnie (oswiadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych
przedstawicieli kazdego z Wykonawcow - osoby wskazane we wlasciwym dokumencie
rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).
6.14 Wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj,!cy siy 0 udzielenie zamowienia mog,! zlozyc
jako wspolne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w punkcie 6.1 SI WZ.
6.15 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj,!cych siy 0 udzielenie zamowienia kopie
dokumentow dotycz'!ce kazdego z tych Wykonawcow winne bye poswiadczane za
zgodnosc z oryginalem przez tego Wykonawcy, ktorego dany dokument dotyczy, chyba
ze Wykonawca ten ustanowil do tych czynnosci pelnomocnika.

7. INFORMACJA 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIF; ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI
7.1 Niniejsze postypowanie jest prowadzone na pismie w jyzyku polskim.
7.2 Jezeli Zamawiaj,!cy lub Wykonawca przekazuj,! oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, e-mail, kazda ze stron na z,!danie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3 Korespondencjy zwi,!zan,! z niniejszym postypowaniem nalezy kierowae na adres:
Gmilla Wi.5lliewo
Wislliewo 86
06-521 Wislliewo
7.4 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiaj,!cy i
Wykonawcy przekazuj,! pisemnie, e-maillub faksem.
7.5 Zamawiaj,!CY nie zamierza zwolywae zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci
SIWZ.
7.6 Wyjasnienie tresci SIWZ:
1) Wykonawca moze zwrocic siy do zamawiaj,!cego z pisemn,! prosbq - wnioskiem 0
wyjasnienie treSci SIWZ. Zamawiaj,!cy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed terminem skladania ofert, na pismie na zadane pytania,
przesylaj,!c treSc pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postypowania oraz
umiesci takC} informacjy na stronie internetowej Urz~du Gminy pod warunkiem, ze
wniosek 0 wyjasnienie tresci srwz wplynC}1 do zamawiajqcego nie p6Zniej niz do konca
dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
2) Jezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynC}l po uplywie terminu skladania ofert,
o ktorym mowa w podpunkcie 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajqcy
moze udzielic \vyjasnien, alba pozostawic wniosek bez rozpatrzenia.
3) Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, 0
ktorym mowa w podpunkcie 1.
7.7 Modyfikacja tresci specyfikacji:
1) W uzasadnionych przypadkach ZamawiajC}cy moze przed uplywem terminu skladania
ofert zmodyfikowae tresc srwz.
2) Wprowadzone w ten sposob modyfikacje, zmiany lub uzupelnienia przekazane zostanC}
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, oraz zamieszczone zostanq na
stronie internetowej ZamawiajC}cego.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany tennin6w,
jak r6wniez pytania Wykonawc6w wraz z \\>)'jasnieniami staj,! siy integraln'! cZysci,!
SIWZ i byd,! wi,!z,!ce przy skladaniu ofert.
4) lezeli wprowadzona modyfikacja tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia,
Zamawiaj,!cy zamiesci w Biuletynie Zam6wien Publicznych "ogloszenie 0 zmianie
ogloszenia zamieszczonego w Biuletynie Zam6wien Publicznych", przedluzaj,!c
jednoczesnie termin skladania ofert 0 czas niezbydny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jezeli spelnione zostan,! przeslanki okreSlone wart. 12a ust. 1 lub 2 Prawa
zam6wien publicznych
5) Niezwlocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych "ogloszenia 0
zmianie ogloszenia" Zamawiaj,!cy zamiesci informacjy 0 zmianach na tablicy ogloszen
oraz na stronie internetowej Urz~du Gminy
7.8 Wyjasnienia w toku badania i oceny ofert;
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiaj,!cy moze wezwa6 Wykonawc6w do
uzupelnienia odpowiednich oswiadczen lub dokument6w potwierdzaj,!cych spelnienie
warunk6w udzialu w postypowaniu lub potwierdzaj,!cych spelnienie przez
Wykonawc6w dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez
Zamawiaj,!cego, lub pelnomocnictw, jezeli spelnione zostan,! przeslanki okreSlone w
art. 26 ust. 3 prawa zarn6wien publicznych. Uzupelnione oswiadczenia i dokumenty
powinny potwierdzac spelnienie przez Wykonawcy warunk6w udzialu w postypowaniu
oraz spelnienie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zarnawiaj,!cego, nie p6Zniej niz w dniu, w kt6rym uplyn,!l tennin
skladania ofert.
2) Zamawiaj,!cy poprawia w ofercie rzeczywiste omylki pisarskie oraz oczywiste omylki
rachunkowe, z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkoW)'ch dokonanych poprawek,
niezwlocznie zawiadamiaj,!c 0 tym Wykonawcy, kt6rego oferta zostala poprawiona.
3) Zamawiaj,!cy poprawia w ofercie inne omylki polegaj,!ce na niezgodnosci oferty z
SIWZ, niepowoduj,!ce istotnych zmian w ofercie, niezwlocznie zawiadamiaj,!c 0 tym
Wykonawc~, kt6rego oferta zostala poprawiona. Oferta Wykonawcy, kt6ry w terminie
3 dni od dnia doryczenia zawiadomienia nie zgodzil siy na poprawienie takiej omylki,
podlega odrzuceniu.
4) Zamawiaj,!cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raz'!co nisk,! ceny w stosunku do
przedmiotu zam6wienia, zwr6ci siy do Wykonawcy 0 udzielenie w wyznaczonym
terminie W)'jasnien dotycz'!cych element6w oferty maj,!cych wplyw na wysokosc ceny.
5) Zamawiaj,!cy odrzuca oferty Wykonawcy, kt6ry nie zlozyl W)'jasnien, lub jezeli
dokonana ocena w)'jasnien potwierdza, ze oferta zawiera raz'!co nisk,! ceny w stosunku
do przedmiotu zam6wienia.
7.90soby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami: Wojciech Szczysniak
23655 7024

8. WYMAGANIA DOTYCZ1\CE WADIUM
W niniejszym postypowaniu wadium nie jest wymagane
9. TERMIN ZWI1\ZANIA OFERT1\
9.1 Wykonawca pozostaje zwi,!zany ofert'! przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siy
wraz z uplywem terminu skladania ofert.
9.2 Zamawiaj,!cy moze zwr6ci6 siy z prosb,!, w uzasadnionych przypadkach, aby Wykonawcy
przedluzyli okres zwi,!zania ofert'! na scisle okreslony, dodatkowy czas, nie dluzszy niz 60

dnL Prosba ta, moze bye wystosowana tylko raz, na co najmniej 3 dni przed uplywem
terminu zwi¥ania ofertq, okreslonego w pkt. 9.1.
9.3 Przedluzenie okresu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiqzania ofertq. lezeli przedluZenie terminu
zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOW ANIA OFERTY
10.1 Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty.
10.2 Trese oferty musi odpowiadae tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
/ formularz oferty z zalqcznikamil.
10.3 Wykonawca sklada oferty w formie pisemnej, w jyzyku polskim, wypelnionq pismem
czytelnym.
lOA Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty, wizjq w terenie ponosi skladajqcy oferty.
10.5 Oferta oraz dokumenty i oswiadczenia skladane wraz z ofertq wymagajq podpisu osob
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
10.6 Poprawki w ofercie mUSZq bye naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujqcej oferty.
10.7 Wszystkie strony oferty powinny bye spiyte (zszyte) w sposob trwaly oraz
ponumerowane kolejno.
10.8 Wykonawcajest zobowiqzany wskazae w ofercie cZysci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzye podwykonawcom. Mozliwose zatrudnienia Podwykonawcow
zgodnie z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
10.90ferta wykonawcow \\<)'stypujqcych wspolnie musi bye podpisana przez kazdego z
wykonawcow wystypujqcych wspolnie lub upowaznionego przedstawiciela.
11. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Oferty nalezy skladae w Sekretariacie Urzydu Gminy w Wisniewie lub na adres: U rzqd
Gminy Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo
11.2 Termin skladania ofert uplywa dnia 04 sierpnia 2016 r. 0 godz. 10 00
11.3 Zamawiajqcy otworzy oferty w obecnosci Wykonawcow, ktorzy zechcq przybye w dniu
skladania ofert 0 godz. 1015 w sali posiedzen Urzerdu Gminy w Wisniewie.
1104 Otwarcie ofert jest jawne.
11.5 Oferty zlozone po terminie wskazanym w pkt. 11.2 zostanq zwrocone niezwlocznie bez
otwierania.
11.6 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwoty, jakq zamierza
przeznaczye na sfinansowanie zamowienia.
11.7 Podczas otwarcia ofert podane zostanq nanvy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takZe
informacje dotyczqce ceny i okres gwarancji. Informacje te przekazane zostanq
niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny
wniosek.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1 Nalezy podae cener brutto za realizacjy przedmiotu zamowienia okreslonego w punkcie
3 SIWZ, z wyszczegolnionym podatkiem VAT oraz cenq netto. lest to wynagrodzenie
ryczaltowe.

12.2 Ceny oferty nalezy policzyc stosuj'lc nastypuj'lce zalozenia:
1. zakres robot, ktory jest podstaw'l do okreslenia ceny musi bye zgodny z zakresem robot
okreslonym w przedmiarze robot, stanowi'lcym zal'lcznik Nr 6 do SIWZ. Nalezy
skalkulowac wszystkie pozycje przedmiaru robot -. Do tak wyliczonej wartosci
kosztorysu nalezy doliczyc wartosc podatku V AT.
2. W cenie wyliczonej zgodnie z pkt. ]) Wykonawca winien uwzglydnic rowniez
nastypuj'lce koszty:
a) wszelkich robot przygotowawczych, porz'ldkowych, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego organizacj'l i pozniejsz'l likwidacj'l, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy,
b) koszty zwi'lzane z odbiorami w'Ykonanych robot, w'Ykonania
dokumentacji
powykonawczej (kosztorysow powykonawczych)
c) inne koszty wynikaj'lce z umowy, ktorej wzor stano wi za1'lcznik nr 4 do SIWZ.
12.3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcy rozbieznosci przedmiotowych ilosci robot
w przedmiarze robot (dotycz'lcych przewymiarowania jak i niedowymiarowania) a
faktycznym zakresem niezbydnym do wykonania robot, wynikaj'lcym z dokumentacji
technicznej i warunkow lokalnych, maj'lcych istotny wplyw na ceny oferty, Wykonawca
powinien pisemnie zawiadomic 0 tym Zamawiaj'lcego. Zamawiaj'lcy zobowi'lzuje siy do
poinformowania pozostalych Wykonawcow (bez podania zrodla zapytania) 0 zmianie
przedmiaru robot.
13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BF;DZIE SIF; KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1 Wybor najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie nastypuj'lcych kryteriow
wyboru okreslonych w ogloszeniu 0 przetargu:
13.2 najniZsza cena 95 % i okres gwarancji 5 %
] 3.3 Oferty zostan'l ocenione w nastypuj'lcy sposob:
aJ kryterium ceny
(( Cn x waga kryterium) / Cb) x 100
gdzie Cn - najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych, Cb - cena oferty badanej,

bl kryterium okres gwarancji min. 3 lata max. do 8 tat
(( Gb x waga kryterium)/ Gn x 100
gdzie Gn - najdluzszy okres gwarancji sposrod ofert nieodrzuconych, Gb - okres
gwarancji oferty badanej.
13.4 Obliczenia dokonywane byd'l z dokladnosci'l do dwoch miejsc po przecinku.
13.5 Zamawiaj'lcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryterium wyboru ofert.
14.INFORMACJA 0
FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZA W ARCIA UMOWY W
SPRA WIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

14.1 Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie uwzglydnieniem
postanowien wynikajqcych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie,
zgodnie z projektem stanowiqcym zalqcznik nr 4 do niniejszej siwz.
14.2 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy
Prawo zan10wien publicznych. 0 miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajqcy
powiadomi wybranego Wykonawcy.
14.3 Termin ten nie moze bye krotszy niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przes}ane faksem, lub pocztq
elektroniczna albo 10 dni jezeli zostalo przeslane winny sposob tj. w formie pisemnej
z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 3 liLa) ustawy Pzp, tj.: Zamawiajqcy moze
zawrzec umowy w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem terminu, 0 ktorym
mowa powyzej, jezeli w postypowaniu zostala zlozona tylko jedna oferta lub nie
odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy.
14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiqzany bydzie do dostarczenia do
Zamawiajqcego dokumentow potwierdzajqcych posiadanie stosownych uprawnien
budowlanych (dla Kierownika Budowy) oraz aktualnego zaswiadczenia 0 przynaleznosci
tych os6b do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa,

15. WYMAGANIA DOTYCZl\CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umO\\-y.
16. ISTOTNEPOSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANl\ WPROWADZONE DO
TRESCI ZA WIERANE.J UMOWY
16.1 Projekt umowy stanowi zalqcznik nr 4 do SIWZ.
16.2 Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwose zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia sytuacji nie mozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosci ekonomicznej, technicznej lub prawnej, za ktorq zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoscL skutkujqca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania, a w
szczegolnosci:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, przy czym zmiana ta spowodowana
moze bye jedynie okolicznosciami niezaleznymi zarowno od Zamawiajqcego jak i od
Wykonawcy, tj. np. koniecznosciq przesuniycia terminu przekazania terenu budo\\y,
okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak,
niekorzystne warunki pogodowe, kolizje z sieciami infrastruktury uniemozliwiajqce
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zam6wien dodatkowych itp.
b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana ta spowodowana
moze bye okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
zmiana dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunk6w faktycznych na terenie
budowy, wplywaj'lcych na zakres lub sposob wykonania przedmiotu umowy, takimi jak
warunki atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.
c) Zmiana wysokosci ceny umownej brutto bydzie mozliwa w przypadku zmiany stawki
podatku VAT dla robot objytych przedmiotem zamowienia w trakcie jego realizacji 
dotyczy to cZysci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
V A T jeszcze nie wykonano.
17. POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRA WNE.J

17.1 Srodki ochrony prawnej przyslugujct Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli rna
lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc szkody
w wyniku naruszenia przez zamawiajctcego przepisow niniejszej ustawy - okreslone w
Dziale VI.
17.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zamowieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przyslugujct rowniez organizacjom wpisanym na listy, 0 ktorej
mowa wart. 154 pkt 5.
17.3 Rodzaje srodkow ochrony prawnej: odwolanie i skarga do Sctdu.
17.4 Odwolanie przysluguje wylctcznie od niezgodnej z przepisami usta",,)' czynnoscl
Zamawiajctcego podjytej w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajctcy jest zobowi¥any na podstawie ustawy. Do odwolania
stosuje siy art. 180 198 ustawy Prawo zamowien publicznych.
17.5 Skarga do Sctdu przysluguje na orzeczenie Izby. Do skargi do Sctdu stosuje siy przepisy art.
198a - 1989 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zalctczniki skladajctce siy na integralnct czesc specyfikacji:
1. Zalctcznik nr 1 formularz ofertowy
2. Zalq.cznik nr 2 oswiadczenie 0 spelnianiu warunkow udzialu w postypowaniu
3. Zalq.cznik nr 3 oswiadczenie 0 braku podstaw do ",,),kluczenia
4. Zalq.cznik nr 4 projekt umowy
5. zalq.cznik nr 5.1 - 5.8- dokumentacja projektowa
6. Zalq.cznik nr 6.1 6.8 - przedmiar robot
7. Zalctcznik nr 7 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
8. zal. nr 8 - informacja 0 grupie kapitalowej

