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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i
zwroty winny mieć znaczenie:
ZAMAWIAJĄCY - oznacza w tekście SIWZ – Gmina Karsin, ul. Długa 222, 83 – 440 Karsin.
WYKONAWCA - oznacza oferenta (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej), który ubiega się o udzielenia zamówienia
publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
OFERTA - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych
przez Zamawiającego w specyfikacji, wypełnionych ściśle z jego wymaganiami i na
warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją wykonania przedmiotu
zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w specyfikacji w
wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania.
SPECYFIKACJA - oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie
załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, które stanowią jej integralną
część (w skrócie - SIWZ).
USTAWA - oznacza ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.
( Dz. U. z 2017 r.,poz. 1579 z późn. zm.)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - oznacza wykonanie dostaw, usług i robót budowlanych w sposób
i na warunkach określonych szczegółowo w ROZDZIALE II specyfikacji.
ZAWIADOMIENIE - oznacza powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru oferty przez
Zamawiającego.
CENA - oznacza kwotę brutto, należną do zapłaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z postanowieniami UMOWY.
UMOWA - oznacza pisemne zapisanie ogólnych i szczegółowych warunków wykonania zamówienia.
KLUCZOWA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – oznacza część zamówienia dotyczącą transportu odpadów.
2. Informacje o zamawiającym:
Zamówienia w imieniu Gminy Karsin dokonuje Wójt Gminy: mgr inż. Roman Brunke.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
1)

Wojciech Laska– Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
– tel (+58) 687-31-20, wew. 36.

Informacje udzielane są w dni powszednie w godzinach 800 – 1500.
Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
będzie forma elektroniczna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem
oferty) przekazane drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail, podane przez Wykonawcę,
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.
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3. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość
zamówienia.
4. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Informacja o podwykonawcach:
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom,
zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem firm Podwykonawców.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.
6. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia
zamówień podobnych na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienia
podobne będą polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
2) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego
systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana jako grawitacyjnotłoczna. Przewidziano budowę łącznie około 5,84 km sieci w tym około 3,31 km sieci
grawitacyjnych, około 2,52 km rurociągów tłocznych oraz 4 przepompownie sieciowe.
Wybudowana sieć włączy się do istniejącego systemu w miejscowości Osowo.
Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowane zostaną:
 rury kanalizacyjne Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego PVC /wg
PNEN1401:1999/, łączone na kielichy z uszczelką gumową.
 Studzienki rewizyjne - przelotowe będą wykonane z rur betonowych DN1000mm lub
PP 425mm.
 Studnie należy zaopatrzyć we włazy żeliwne D400 typu ciężkiego.
 Dla studni posadowionych w pasach dróg zastosowane zostaną betonowe pierścienie
odciążające.
 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek zostanie wykonana w układzie
ciśnieniowym z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm.
 Przewody kanalizacji tłocznej będą odprowadzały ścieki z sieciowych przepompowni
ścieków.
 Zostanie wykonany kolektora tłocznego z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm,
zgrzewany doczołowo.
Sieć zaprojektowano głównie w pasie publicznych i wewnętrznych dróg gminnych. W
miejscach trudnodostępnych przewiduje się przejścia siecią metodą przecisku sterowanego.
Pożądane terminy wykonywania etapów budowy:
 Etap I – do 15 listopada 2018 r. – obejmujący budowę sieci tłocznej od
studni SR3 do przepompowni PP2, sieć grawitacyjną od studni S29 do SR2 i
odcinek od studni S113 do SR1 (bez przepompowni i przyłączy).
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2.
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6.

7.

8.

9.

Etap II – do 30 kwietnia 2019 r. – obejmujący budowę sieci tłocznej i
grawitacyjnej w obrębie geodezyjnym Osowo do studni SR3.
 Etap III - do 15 lipca 2019 r. - pozostałe prace oraz zakończenie całości
zadania.
Organizacja robót budowlanych: Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na
terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na obecność różnych istniejących instalacji,
elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej itp. Przed przystąpieniem do wykonywania robót,
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy pomocy przedstawicieli poszczególnych
gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w obrębie placu budowy i w jego
bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy sporządzić spis instalacji
użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. Spis ten powinien zostać zawarty w protokole
podpisanym przez wszystkie strony. Od momentu podpisania protokołu przez cały okres
trwania budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane
na skutek wykonywania przez niego robót oraz winien wykonać wszystkie zmiany konieczne
do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności
czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji.
Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiary robót opracowane na zlecenie
Zamawiającego stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres
określony kodami: 45230000-8, 45231300-8, 45232440-8.
Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w
przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się
do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych
(w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują
rozwiązania przedstawione w STWiOR, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w
projekcie oraz przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych,
w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość,
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR i
dokumentacji projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie
produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów
odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN
(normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać
w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
Tam, gdzie na rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót,
Projektach Budowlano - Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których
mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one
realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu
Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu
naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez
równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry
techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w
rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić
musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w
zastosowanej technologii.
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10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
II. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową
obejmuje także:
1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.
2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi
skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów
wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.
4. Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas
wykonywania robót budowlano-montażowych.
5. Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez
uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i
inwentaryzacji powykonawczej.
6. Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie.
7. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i
sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadów i śmieci.
8. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiającego.
9. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne
uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do
odbioru.
10. Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
11. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów
istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz
wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich – jeśli wystąpią.
12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
13. Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi przyłączy.
14. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie
ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
15. Odtworzenie i naprawa stanu dróg i chodników, w tym w szczególności:
a) drogi utwardzone tłuczniem drogowym: należy zdjąć tłuczeń drogowy na
odpowiednią szerokość i zhałdować poza pasem drogi (nie dopuszcza się
składowania urobku na drodze) dokładnie odtworzyć stan nawierzchni wraz z
zagęszczeniem oraz wykonaniem odpowiedniego profilu drogi;
b) na wszystkie naprawiane drogi Wykonawca udzieli 3 letniej pisemnej gwarancji
oraz zobowiązany będzie dokonywać wraz z Zamawiającym przeglądów
pogwarancyjnych.
c) w przypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni asfaltowej należy ją odtworzyć.
16. Skompletowanie dokumentów odbiorowych. Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać
przedstawiona w formie tabeli z wyszczególnieniem elementów sieci (tj. długości, ilości,
itp.) potwierdzonej przez geodetę.
Roboty nie ujęte w przedmiarach i dodatkowych tabelach, a niezbędne do wykonania należy
wkalkulować w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej oferty zaleca się, aby każdy Wykonawca
zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny
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prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
III. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych
ze strony Wykonawcy.
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązuje Wykonawcę do
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w
zakresie: robót ogólnobudowlanych. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w razie nie
spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
4. Na realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe. Niniejszy
projekt pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Gmina Karsin,
współfinansowany jest w ramach działania 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA, ROZLICZENIA, GWARANCJA
1. Termin wykonania: do 15 lipca 2019 r.
Termin stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Gwarancja:
1) Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: min. 36 miesięcy, max 60
miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. Okres
gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
1) Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Rozliczenie
1) Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o dwie faktury wystawione na podstawie
podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony końcowego protokołu odbioru. Faktury będą
płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

ROZDZIAŁ IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 45.000,00 zł. (Słownie: czterdzieści pięć
tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto: Urzędu Gminy w Karsinie,
Bank Spółdzielczy w Czersku Oddział Karsin nr 49 8147 0002 2600 1313 2000
0090.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
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7)
8)
9)

10)

11)
2.

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - należy załączyć do
oferty, przy czym kopię należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć w sekretariacie.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) 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.
Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 000 000 zł.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunki zostaną spełnione, gdy:
a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 1
robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie wykazu robót budowlanych
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.
b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami
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budowlanymi, w tym przynajmniej 1 osobę posiadające uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kwalifikacje zawodowe będą uznawane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii
Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie informacji na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.

Podstawy wykluczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
3.1 Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy.
3.2 Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1, 8
Ustawy.
3.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz podmioty trzecie na zdolnościach, których Wykonawca polega w
trybie art. 22a Ustawy. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy. W celu wykazania braku podstaw
wykluczenia Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni
do złożenia następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert 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;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
3.4.1 Dokumenty Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa w stosunku do:
1) dokumentów z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odpisu z
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właściwego rejestru lub CEIDG – 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
terminem składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
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. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
3.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy. W celu wykazania braku podstaw
wykluczenia Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni
do złożenia następujących dokumentów:
1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 000 000 zł;
2) 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 wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł
brutto, 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;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym przynajmniej 1
osobę posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń;
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
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których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
3.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w
postępowaniu na wezwanie Zamawianego w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty
budowlane odpowiadają określonym przez zamawiającego wymaganiom.
4.

Inne dokumenty.
1) Zamawiający żąda ponadto przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia przed podpisaniem umowy, po uprzednim wezwaniu
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni:
a) kosztorysu ofertowego - kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący podstawę do ustalenia
(w oparciu o wzór określony w SIWZ) wysokość płatności, w przypadku
odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.
b) harmonogramu realizacji inwestycji – celem potwierdzenia terminów
realizacja poszczególnych etapów zamówienia, harmonogram stanowić będzie
załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot zamówienia określony
w Rozdziale II, złożył następujące dokumenty:
1) formularz oferty (zał. nr 1) – wg. zał. wzoru;
2) oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 3) – wg. zał.
wzoru;
3) dowód wniesienia wadium (zał. nr 4);
6.

Szczegółowe wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów.
1) Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2) 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. 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 pkt 1 i 8 Ustawy.
Zobowiązania podmiotu trzeciego Zamawiający żąda w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy.
3) Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie, lecz powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia oraz spełniają one (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby)
warunki udziału w postępowaniu, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa
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5)

6)

7)

8)

9)

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu, dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

ROZDZIAŁ V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami i zakresem przedmiotowym
Zamawiającego.
1.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny
ofert.
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
1.4. Wybór oferty dokonanie zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

11

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość

ZP 271.17.2018

A
B
C

KRYTERIUM
Cena oferty
Termin wykonania
Gwarancja

WAGA
60 %
20 %
20 %
RAZEM: 100% - 100 punktów

1.5. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym z kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania, przypisana zostanie
proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
1.6. Kryterium A – cena oferty:
Cena najniższa

Cena oferty = -------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną
przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie
pomnożona przez wagę tego kryterium = 60 %.
1.7. Kryterium B – termin wykonania:
Kryterium termin wykonania dotyczy całkowitego wykonania umowy i będzie rozpatrywany na
podstawie poniższych terminów:
1) do 30.06.2019 r. – 20 pkt.
2) od 01.07.2019 r. do 04.07.2019 r. – 15 pkt.
3) od 05.07.2019 r. do 09.07.2019 r. – 10 pkt.
4) od 10.07.2019 r. do 14.07.2019 r. – 5 pkt.
5) 15.07.2019 r. – 0 pkt.
1.8. Kryterium C – okres gwarancji:
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pełnych miesiącach. Najkrótszy
możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy (0 pkt.), natomiast
najdłuższy możliwy termin gwarancji uwzględniony do oceny oferty wynosi 60 miesiące (20 pkt.).
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w zawartej umowie.
Kryterium gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie poniższych wartości:
1)
60 miesięcy – 20 pkt.
2)
48 miesięcy – 10 pkt.
3)
36 miesięcy – 0 pkt.
UWAGA: Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ma charakter ryczałtowy.
3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez Wykonawcę zniżki,
opusty, rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę podatku VAT.
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4. Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:
1) cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia zawarty w SIWZ i jej załącznikach, uwzględniając koszty wszystkich
wymagań i okoliczności wpływających na cenę: jak również koszty robót nie ujętych w
opisie, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji
robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy,
koszty wykonania instrukcji rozruchu i eksploatacji, koszty uporządkowania placu
budowy, koszty odszkodowań, koszty odwodnienia, a także wszelkie inne koszty
konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia, tzw.
„koszty ryzyka”.
2) cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w
ofercie.
5. Cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie
formularza oferty. Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty zryczałtowanej ceny za
cały zakres zamówienia.

ROZDZIAŁ VII. SKŁADANIE OFERT
1. Forma przygotowania Oferty:
1.1. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej
specyfikacji w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub ręcznie oraz powinna
być podpisana przez Pełnomocnika Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi).
1.2. Oferta i wszystkie załączniki oferty, stanowiące oświadczenie wykonawcy muszą być
parafowane przez osoby pełnomocne.
1.3. Wszystkie strony oferty oraz dokonane wpisy, zmiany i poprawki muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
1.4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane narastająco.
1.5. Oferta powinna być trwale spięta, a wszystkie jej załączniki ułożone według spisu załączników
umieszczonego w formularzu oferty.
1.6. Oferta i załączone dokumenty powinny być czytelne. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.
3 Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie ul. Długa 222 do dnia 20 września
2018 r. do godz. 11:00
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej będą zwracane wykonawcom.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie, która powinna być
zaadresowana:
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222
83 – 440 Karsin
woj. pomorskie
z dopiskiem:
oraz:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość
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stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert.
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie
złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania
oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia Oferty pocztą kurierską.
3. Koszty sporządzenia Oferty:
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
4. Język Oferty:
4.1. Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone
wyłącznie w języku polskim.
4.2. Dokumenty związane z ofertą i literatura pomocnicza (np. prospekty reklamowe)
przedstawiona przez Oferenta mogą być w innym języku, jeżeli będą zaopatrzone w dokładny
przekład odnośnych fragmentów na język polski.
5. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
6. Ilość Ofert:
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.
7. Modyfikacja i wycofanie Ofert:
7.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej.
7.2. Zamawiający może wycofać złożoną ofertę na pisemny wniosek, który zostanie złożony
Zamawiającemu przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
7.3. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po terminie składania ofert.
Wykonawca powinien zabezpieczyć ofertę w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp do jej
zawartości przez osobę nieupoważnioną.
8. Przedłużenie terminu składania Ofert:
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej.
9. Przekazywanie SIWZ i tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentacji przetargowej:
1) Specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia
dostępna
jest
pod
adresem:
http://karsin.bipgmina.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego.
2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej.
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4) Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

ROZDZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Publiczne otwarcie Ofert:
1.1.Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie dnia 20 września 2018 r. o godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiającego w Karsinie ul. Długa 222 – w obecności przedstawicieli Wykonawców,
którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.
1.2. W trakcie części jawnej Zamawiający odczyta przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie dokonuje:
 sprawdzenia nienaruszalności kopert;
 sprawdzenia terminu wpływu ofert;
 otwarcia ofert oraz wyeliminowania ofert „wycofanych”;
 odczytania nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
1.3. Informacje, o których mowa powyżej doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
2. Wyjaśnianie Ofert:
3.1. Dla ułatwienia oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może według swojego
uznania, zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane
wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie drogą elektroniczną.
3.2. Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami lub wyrażonymi wątpliwościami,
żadnych negocjacji dotyczących złożonej oferty.
3.3. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
Zamawiający poprawi omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty:
3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Ustawy, przewiduje możliwość dokonania, w pierwszej
kolejności, oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.2. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania złożonych ofert w zakresie przesłanek
odrzucenia oferty, o których mowa w art. 89 ust. 1 Ustawy.
3.3. Po dokonaniu badania ofert Zamawiający w celu ustalenia który wykonawca złożył
najkorzystniejsza ofertę w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy, dokonuje oceny ofert na podstawie
opisu kryteriów oceny ofert oraz wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert określonego w Rozdziale
V niniejszej SIWZ.
3.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów),
Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
3.5. Po ustaleniu wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający
bada oświadczenia i dokumenty, złożone przez tego wykonawcę, potwierdzające okoliczności o
których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego;
3) brak podstaw do wykluczenia.
4. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
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1) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
b) spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego;
c) braku podstaw do wykluczenia.
2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert i odpowiada wszystkim
określonym w niniejszej SIWZ wymaganiom.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) unieważnieniu postępowania.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy
Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która jako druga okazała się
najkorzystniejsza, chyba, że w postępowaniu złożono tylko jedną ważną ofertę lub upłynął
termin związania ofertą.
5. Istotne dla stron postanowienia - ogólne warunki umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w złożonej ofercie.
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej
umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następującym zakresie:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia, opisanych w § 2 Istotnych
postanowień umowy.
2) Zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
3) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) zmiany zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę – jeśli nastąpi ograniczenie
zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę, to należne mu wynagrodzenie
zostanie pomniejszone odpowiednio do zakresu niewykonanych usług.
4) Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
b) powierzenie Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie
Wykonawcy,
c) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu
kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego
muszą posiadać wymagane w SIWZ uprawnienia na dane stanowisko,
e) zmian technologii wykonywania robót,
f) zmiany kolejności wykonywania robót określonej w harmonogramie.
3. Warunki zmian:
1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z
powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów
wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza
zasięgiem i kontrolą układających się stron.
2) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o
wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi
dowodami i wnioskami.
3) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10
dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia
regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez
wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.
6. Wmagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i
ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający
zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W
przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.
Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie
z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze
strony gwaranta/poręczyciela.
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7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z
Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje 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.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa wyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440

Karsin, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, tel. 58 6873-320;












inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Karsin jest Pani Marta Kulas,
kontakt: iod@karsin.pl , telefon: 58 6873-320;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP 271.17.2018
prowadzonym w trybie nieograniczonym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.”

ROZDZIAŁ IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej: odwołanie i skarga do sądu przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
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 niniejszej ustawy.
1.Zasady wnoszenia odwołania:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie
odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.
4) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej,
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c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2, w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Ustawie w Dziale VI Środki ochrony prawnej.
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