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1. Informacje ogólne.
1.1 Zamawiający.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
adres strony internetowej: www.nysa.eu
e-mail: zp_nysa@op.onet.pl
Skrzynka podawcza ePUAP:
/cokk0k251c/SkrytkaESP
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w
dalszej części Pzp.
Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia została ustalona powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje dotyczące zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę
obejmującą cały przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101b Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający na podstawie Art. 24aa. ust. 1. Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Postępowanie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane
zostały
w
Instrukcji
użytkownika
systemu
miniPortal-ePUAP
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz są zawarte w treści Załącznika nr
10 do SIWZ
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Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE
"INVEST-PARK" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice
- etap II
Planowane przedsięwzięcie jest II etapem inwestycji celu publicznego (zgodnie z art. 6 Ustawy z
dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami) i obejmuje budowę dróg publicznych wraz z
odwodnieniem, oświetleniem i przełożeniem uzbrojenia kolidującego, a także uzbrojenie wodnokanalizacyjne i telekomunikacyjne terenu planowanej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „INVEST-PARK” w obrębach wsi Radzikowice i
Goświnowice.
Lokalizacja obszaru objętego przedmiotowym opracowaniem i uwarunkowania własnościowe:
województwo opolskie, powiat nyski, gmina Nysa, Radzikowice, Goświnowice. Inwestycja
realizowana jest w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych oraz częściowo na terenach
nieruchomości gminnych, Skarbu Państwa, właścicieli prywatnych oraz innych instytucji.
3.2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Opracowanie poniższe jest materiałem pomocniczym – zebraniem w całość i streszczeniem –
wykonanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych. Ma na celu ogólne zorientowanie się wykonawców co do zakresu i przedmiotu
zamówienia. Podstawowym dokumentem opisującym przedmiot zamówienia jest dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.2.1 Orientacyjny zakres rzeczowy podstawowych robót:
W zakresie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje
budowę obiektów:

sieć wodociągowa z rurociągów z żeliwa sferoidalnego DN 160 mm - 3206,4 mb

sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej z rur z PVC DN 200 mm - 2597,2 mb

rurociągi tłoczne z rur PEHD DN 110 mm - 337,5 m,

podziemna przepompownia ścieków sanitarnych P-2, wraz z zagospodarowaniem terenu,
drogą dojazdową– 1 szt.

sieć kanalizacji deszczowej (odwodnienie pasów drogowych) z rur PP DN 200 i PE DN 3001200 mm o łącznej długości
– 3526,7 mb, w tym:
 DN 1200
– 277,8 mb
 DN 1000
– 405,2 mb
 DN 800
– 534,3 mb
 DN 600
– 30,0 mb
 DN 500
– 707,5 mb
 DN 300
– 902,6 mb
 przyłącza wpustów z rur PP DN 200 mm o długości – 669,3 mb,
 urządzenie podczyszczające – 1 kpl.

sieć kanalizacji deszczowej (odwodnienie terenów przemysłowych) z rur PE DN 300-800 mm
o łącznej długości – 839,80 mb, w tym:
 DN 800
– 37,4 mb
 DN 600
– 244,2 mb
 DN 500
– 8,3 mb
 DN 400
– 118,5 mb
 DN 300
– 431,4 mb
 regulatory przepływu w studzienkach betonowych – 17 szt.
W ramach inwestycji realizowane będą trzy odcinki dróg:
- KDL A-F od km 0+391,15 do km 2+507,55,
- KDL C-G od km 0+000 do km 0+275,02,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.20.2019
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- KDL D-H od km 0+000 do km 0+175,00,
o łącznej długości 2566,42 m.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje także:
- budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników,
- budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi.
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje m.in.:

zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) gr. 30 cm - 61560,0 m2,

formowanie nasypów z pospółki o CBR>25% i WP>35 dowiezionej - 60126,0 m3,

wykonanie wykopów pod korytowanie drogi -7940,0 m3,

wykonanie drenaży - 4890,0 m,

ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm - 4932,0 m,

ustawienie krawężników betonowych 20x22x100 cm - 527,0 m,

ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm 5639,0 m,

budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 18683,2 m2,

budowę ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 10x20x8 cm -1018,8 m2,

budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej - 8850,0 m2,

budowę chodników z kostki betonowej 10x20x8 cm - 670,0 m2,

budowę zatok autobusowych z kostki granitowej 20 cm - 456,0 m2,

budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej - 1240,0 m2,

budowę zjazdów o nawierzchni tłuczniowej - 940,0 m2,

montaż wiat przystankowych - 4 szt.,

zagospodarowanie terenów zielonych humusem i wykonanie trawników z darni w płatach
lub rolkach -32535,0 m2.

Szczegółowy zakres robót jest ujęty w projektach budowlanych, projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót.
Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu
pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie
Wykonawcy jest również opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji
zatwierdzającej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.20.2019

Strona 5

W zakresie budowy oświetlenia dróg przewidziano:
 budowa linii kablowych n/n ośw. drogowego: 3484,5mb, budowa linii kablowych n/n do zasilania
złącz kablowych ośw. drogowego: 868+5 mb, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona
przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabli n/n z innymi
urządzeniami proj. infrastruktury drogowej, instalacja oświetlenia drogowego: 85 szt. opraw,
montaż słupów oświetleniowych: 85 szt., montaż uziemień słupów ośw., montaż złącz
kablowych n/n: 1 szt., montaż szaf ośw. drogowego: 1 szt., montaż muf kab. na kablach n/n:
2szt.
W zakresie zabudowy rur ochronnych dla kabli s/n przewidziano:
 zabudowa rur ochronnych pod kable s/n – II etap– 2116,5mb.
W zakresie przebudowy sieci energetycznej s/n przewidziano:
 przebudowa istn. sieci energetycznej napowietrznej s/n związanych z zabudową obostrzenia 2stopniana na liniach napowietrznych s/n, tj.:
a) wymiana istn. słupów: 6 szt.,
b) zabudowa uziemia ochronnego na istn. i proj. słupach,
W zakresie budowy sieci teletechnicznej przewidziano:
 budowa proj. kanalizacji teletechnicznej, budowa studni teletechnicznych SKO-2: 66szt. ,
budowa studni teletechnicznych SKO-4: 8szt., budowa kanalizacji teletechnicznej 1t, 2t lub 4t:
3130mb.
W zakresie budowy zasilania przepompowni P2 przewidziano:
 budowa linii kablowych n/n do zasilania proj. przepompowni: 377 mb, wykonanie uziemienia
ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj.
kabli n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej, montaż słupów oświetleniowych:
1 szt., montaż uziemień słupów ośw., montaż złącz kablowych n/n: 1 szt., montaż muf kab.
na kablach n/n do zasilania przepompowni: 1szt.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.)
zgodnie z Art. 57 ustawy Prawo budowlane. Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem
ilości podstawowych robót (powierzchnia wykonanych dróg, chodników i wjazdów, długość
wykonanej drogi, długość kanalizacji – sieć, przyłącza, ilość studni i inne).
3.2.2 Wykaz opracowań
PROJEKTY WYKONAWCZE

Projekt wykonawczy – Drogi

Projekt wykonawczy – Uzbrojenie wodno- kanalizacyjne wraz z obiektami

Projekt wykonawczy – Przebudowa rowu

Projekt wykonawczy – Budowa oświetlenia dróg

Projekt wykonawczy – Zasilanie przepompowni P2

Projekt wykonawczy – Budowa rur ochronnych dla kabli S/N

Projekt wykonawczy – Przebudowa sieci energ. napowietrznej S/N

Projekt wykonawczy – Budowa sieci teletechnicznej
STWIORB

Specyfikacja techniczna – Drogi

Specyfikacja techniczna – Uzbrojenie wodno- kanalizacyjne wraz z obiektami

Specyfikacja techniczna – Przebudowa rowu

Specyfikacja techniczna – Sieci elektryczne
PRZEDMIARY ROBÓT

Przedmiar robót– Część drogowa

Przedmiar robót – Uzbrojenie wodno- kanalizacyjne wraz z obiektami

Przedmiar robót – Przebudowa rowu

Przedmiar robót – Sieci elektryczne
INNE OPRACOWANIA

Aktualne mapy wysokościowo-sytuacyjne.

Poglądowe mapy zagospodarowania terenu II etapu

Operat wodnoprawny

Projekt docelowej organizacji ruchu

Opracowanie dendrologiczne

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, nr
WOOŚ.4210.13.2014.IM.8 z dnia 3.09.2014r.
Decyzja Burmistrza Nysy o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Nysy nr ROŚŚR.6220.28.6.2014r. z dnia 17.09.2014r.
Decyzja nr 21/14 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Nysy – Nr
AU.6733.19.2014 z dnia 9.12.2014r.,
Protokół z narady koordynacyjnej- GG-III.6630.40.2015.IP z dnia 26.02.2015r.
Opinia - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków- nr ZA.5152.227.2014.GM z dnia 21.11.2014r.,
Warunki techniczne – WiK „AKWA” Sp. z o.o. – nr TT/W/1936/2014 z dnia 30.04.2014r.,
Uzupełnienie warunki – WiK „AKWA” Sp. z o. o. – nr TT/W/2622/2014 z dnia 2.06.2014r.,
Uzgodnienie – WiK „AKWA” Sp z o.o., nr TT/U/604/2015r z dnia 16.02.2015r.,
Uzgodnienie – WiK „AKWA” Sp. z o .o. – nr TT/U/605/2015r z dnia 16.02.2015r.,
Uzgodnienie – Polska Spółka Gazownictwa – nr TR5/750/432-125/11/2015 z dnia 6.02.2015r.,
Warunki - Polska Spółka Gazowa Sp. z o.o., nr TE/R/502-98-PR/14 z dnia 19.05.2014r.
Opinia - Polska Spółka Gazowa Sp z o.o., nr ZTI/R-502-071-AF/15 z dnia 19.02.2015r.,
Uzgodnienie – Orange – nr 9470/TODDKA/P/2015/JP z dnia 18.02.2015r.,
Uzgodnienie – Orange – nr 73113/TODDKA/P/2014/JP z dnia 21.01.2015r.,
Uzgodnienie – Tauron – nr TD/OOP/OMD4/2015-02-05/0002205 z dnia 17.02.2015r.,
Warunki zasilania przepompowni ścieków – Tauron - nr WP/050504/2014/O0R07 z dnia 30.06.2014r.,
Warunki dot. oświetlenia ulicznego – WP/0580497/2014/O03R07 z dnia 30.06.2014r.,
Warunki techniczne usunięcia kolizji – Tauron, nr TD/O3/RD3/7/RDE7/18-12-2014r.,
Usunięcie kolizji – Tauron, nr TD/OOP/OME/2015-02-27 z dnia 27.02.2015r.,
Warunki techniczne usunięcia kolizji – Tauron, nr TD/OOP/OME44/1005219522/2015 z dnia
27.02.2015r.,
Warunki dot. skrzyżowań z drogami powiatowymi - ZDP, nr ZDP/5548/95/2014 z dnia 29.12.2014r.,
Zmiana warunków dot. skrzyżowań z drogami powiatowymi - ZDP, nr ZDP/5548/95/2014/I z dnia
9.02.2014r.,
Opinia dot. zjazdów z drogi powiatowej – ZDP, nr ZDP/5548/82/2014/III z dnia 17.02.2015r.,
Uzgodnienie dot. skrzyżowań z drogami powiatowymi – ZDP, nr ZDP- ZDP/5548/95/2014/II z dnia
10.04.2015r.
Decyzja – Zarząd Dróg Powiatowych – nr ZDP/545/112/2014/I z dnia 23.02.2015r.,
Decyzja – Zarząd Dróg Powiatowych - nr ZDP/545/112/2014/III z dnia 23.02.2015r.,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.20.2019
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3.2.3 Wykaz decyzji i uzgodnień

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Decyzja – Zarząd Dróg Powiatowych – nr ZDP/545/58/2014/I z dnia 26.01.2015r.,
Uzgodnienie (drogi nr: 2184 O, 1631 O, 1653 O, 1666 O, 1663 O, 1656 O) - Zarząd Dróg Powiatowych
– nr ZDP/545/58/2014/ z dnia 30.07.2014r.,
Pozwolenie wodnoprawne- Starosta Nyski, nr ROŚ.6341.7.2015.EM z dnia 10.03.2015r.
Opinia dot. budowy rowów– UM Nysa, nr ROŚ- Śr.630.6.2014 z dnia 16.01.2015r.
Opinia dot. wycinki drzew – UM Nysa, nr RW.KOŚ.7021.15.2015 z dnia 9.03.2015r.
Opinia geometrii dla projektowanych dróg - Starostwo Powiatowe w Nysie, nr KT.VI.7126.10.2015.AS z
dnia 11.02.2015r.
Warunki zrzutu wód deszczowych – WZMiUW Nysa, nr KNY 4100/14/290a/2014/DK z dnia 28.04.2014r.,
Uzupełnienie warunków zrzutu wód deszczowych - WZMiUW Nysa, nr KNY 4100/16/321/2014/DK z dnia
5.05.2014r., 73. Uzgodnienie zrzutu wód opadowych - WZMiUW Nysa, nr KNY-4100/37/910/2014/BD z
dnia 30.12.2014r.,
Postanowienie - RZGW, nr ZP.71-60/2/14 z dnia 3.12.2014r.
Uzgodnienie projektu organizacji ruchu – Starostwo Powiatowe w Nysie, nr KT.VI.7121.14.2019.JK z dnia
16.01.2019r.
Uzgodnienie
projektuprzebudowa
sieci
telekomunikacyjnejOrange,
nr
pisma
36036/TODDKA/P/2015/JP z dnia 10.06.2015r.
Uzgodnienie- przebudowa linii napowietrznej- Tauron, pismo TD/OOP/OMD4/2015-03-23/0002060 z
dnia 26.03.2015r.
Aktualizacja warunków proj. oświetlenia- Tauron, pismo nr WP/057358/2018/O03R07 z dnia
30.07.2018r.
Potwierdzenie uzbrojenia- Tauron, pismo nr TD/OOP/OMD/2018-07-24/000002 z dnia 24.07.2018r.
Aktualizacja warunków zasilania przepompowni- Tauron, pismo nr WP/057355/2018/O03R07 z dnia
30.07.2018r.
Uzgodnienie projekt zabezpieczenie sieci- Orange, pismo nr 37299/TTiSiA/P/2018/JP z dnia 18.07.2018r.
Decyzja nr 3/15 ZRID z dnia 29.09.2015r.
Pozwolenie budowlane Decyzja nr 431/16 z dnia 7.07.2016r.

3.2.4 Inne informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

W cenie ofertowej należy także uwzględnić oraz przewidzieć niezbędne środki i czas na:
opracowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji planu BIOZ, harmonogramu
robót, projektu organizacji robót, projektu organizacji ruchu na czas budowy, programu
zapewnienia jakości, propozycji materiałowych i urządzeń, wykonanie prób, dokumentów
odbiorowych i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
geodezyjnego wytyczenia robót i późniejszej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót
udział w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji,
opracowanie i przekazanie sprawozdań miesięcznych i końcowego z przeprowadzonych robót
i dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i wykonywanych robót oraz realizowanych
obiektów przed i po wykonaniu robót,
dokonanie wcześniejszych odkrywek uzbrojenia podziemnego leżącego na trasie
realizowanych obiektów budowlanych,
zabezpieczenie istniejących obiektów i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robót,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.20.2019
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3.2.4.1.
Podstawą do ustalenia ceny ofertowej jest przedmiar robót oraz pozostałe elementy dokumentacji
projektowej: projekty budowlane, techniczne i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ, a także wymagania i informacje zawarte
w niniejszym opracowaniu i SIWZ. Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostały
uszczegółowione w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych. Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do dokonania wizji
w terenie oraz analizy wszelkich załączników do SIWZ w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich
elementów robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz osiągnięcia
celu przedsięwzięcia, a wynikających z dokumentacji projektowej, także tych nie uwzględnionych w
przedmiarze robót, a zawartych w pozostałej dokumentacji projektowej jej części opisowej i
graficznej, a także w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Należy także uwzględnić warunki i wymagania realizacyjne
i odbiorowe wobec Zamawiającego podane we wszystkich uzgodnieniach, decyzjach oraz zgodach
i pozwoleniach dotyczących realizacji robót i warunków odbioru robót.

-

realizację robót w tempie uwzględniającym ewentualne przestoje związane z rozwiązaniem
kolizji i sytuacji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a także nieprzewidzianych,
a wymagających zmian projektowych.
przywrócenie do stanu pierwotnego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkód, wypłat
odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących,
zorganizowanie i utrzymanie oraz likwidację zaplecza i placu budowy,
utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojść do budynków w okresie
trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót i odcinków,
zabezpieczenie budowli narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawcę robót,
po zakończeniu robót– wykonanie map inwentaryzacji powykonawczej obiektów oraz
naniesienie ewentualnych zmian projektowych, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie
inwestycji,
prowadzenie zestawień wykonanych obiektów, odcinków kanalizacji z podziałem na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z wymogami Zamawiającego,
sporządzenie protokołów wejścia na teren posesji i wykonania robót na posesjach,
z potwierdzeniem przez ich właścicieli lub zarządców, o przywróceniu terenu do stanu
pierwotnego,
inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisane
w STWIORB lub wynikające z zapisów w dokumentacji projektowej, w wydanych warunkach,
uzgodnieniach , decyzjach oraz w SIWZ z załącznikami.

Uwaga:
Zamawiający przewiduje zmiany w przedmiocie zamówienia polegające na innym niż w dokumentacji
projektowej usytuowaniu obiektów takich jak wjazdy na działki przemysłowe, miejsca włączeń
przyłączy wodno-kanalizacyjnych, obiektów sieciowych jak studnie i armatura, kabli energetycznych,
rur ochronnych i kanalizacji teletechnicznej, zatok autobusowych i innych. Zmiany te wprowadzone
zostaną w początkowej fazie realizacji robót. Zamawiający przekaże dokumentację projektową oraz
przedmiar robót niezbędne zezwolenia na realizację robót. Wykonawca na tej podstawie sporządzi
kalkulację robót zamiennych lub dodatkowych na podstawie podanych w ofercie składników
cenotwórczych. Kalkulacja ta musi zostać zatwierdzona przez inspektorów nadzoru i zaakceptowana
przez Zamawiającego. Roboty zamienne nie mogą mieć wpływu na końcowy termin zakończenia
przedmiotu umowy.
3.2.4.2.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót i czynności, rozbieżności, braków należy wyjaśnić z
Zamawiającym przed złożeniem oferty.
3.2.4.3.
W cenie ofertowej należy wyodrębnić koszty niekwalifikowane robót na podstawie przedmiarów robót
Przed robotami i po zakończeniu robót Wykonawca będzie miał obowiązek podania zestawienia
przedmiarów i obmiarów robót z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
3.2.4.4.
Zauważone w trakcie realizacji przez Wykonawcę błędy lub braki w dokumentacji technicznej i
kosztorysowej, nie mogą bez zgody Zamawiającego stanowić podstawy do roszczeń finansowych lub
zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. O ich wykryciu Wykonawca winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Strona 8

3.2.4.5.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących obiektów –
dróg, przepustów, linii energetycznych wzdłuż trasy sieci, dróg i innych realizowanych obiektów, o
ich złym stanie technicznym powiadomi inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania dokumentacji fotograficznej stanu obiektów przed rozpoczęciem robót i przedstawienia
jej Zamawiającemu.
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3.2.4.6.
Wykonawca, w przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania technologii robót ziemnych,
zabezpieczenia wykopów, odwodnienia, mogącej mieć negatywny wpływ na sąsiednie, obiekty,
instalacje, zieleń ma obowiązek zaproponować sposób zabezpieczenia tych elementów i uzgodnić
jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.
3.2.4.7.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją projektową,
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych lub obowiązującymi
przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie,
pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku
ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych;
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające deklaracje zgodności z normą
lub Aprobatą Techniczną, odpowiadające obowiązującym przepisom;
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.
3.2.4.8.
Dopuszcza się wykonanie rurociągów, obiektów z materiałów alternatywnych względem wskazanych
w STWIORB, pod następującymi warunkami:
- Przed zabudowaniem Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań
proponowanego materiału alternatywnego nie gorszych niż materiałów wskazanych w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;
- Wykonawca uzyska zgodę projektanta na nowe rozwiązanie, Projektant także zdecyduje
o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.
- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego, poniesie koszt
sporządzenia projektu zamiennego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

3.3.

Kosztorysy ofertowe
Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty - kosztorys ofertowy.
Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność
pozycji przedmiaru. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone jako wypełnienie przedmiaru, z
tym, że dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w
przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii
robót określonych w danej pozycji przedmiaru.
Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości robót niż to określono w przedmiarze robót,
nie będzie powodowało odrzucenia oferty. Zastosowanie będą tu miały przepisy art.87 i 89 ustawy
Pzp.
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3.2.4.9.
W przypadku koniecznej zmiany dotyczących obiektów objętych pozwoleniem budowlanym, decyzją
ZRID, zgłoszeniem robót, należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać wpisu do dziennika
budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności lub zasadności zmiany
przez Inspektora Nadzoru, należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie. Projektant także
zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego .

Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na pominięciu pozycji przedmiaru (w tym także w
prowadzonych ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ.), nie będzie stanowić błędu,
który można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp.
Błąd taki będzie stanowić o niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Pzp. - treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ.
Oferty można składać załączając kosztorysy szczegółowe lub uproszczone.
W przypadku przedłożenia oferty z załączeniem kosztorysu uproszczonego należy dołączyć wykaz
materiałów i sprzętu (wszystkich występujących w kosztorysie) z podaniem cen jednostkowych
oraz podać wartości innych składników cenotwórczych: robocizna, koszty ogólne, koszty zakupu,
zysk.
Można stosować upusty cenowe do całego kosztorysu.
W przypadku zastosowania upustu do całego kosztorysu należy to wyraźnie zaznaczyć na stronie
tytułowej kosztorysu.
Koszty utylizacji ziemi i gruzu na składowisku odpadów należy udokumentować poprzez
przedłożenie inspektorowi nadzoru kopii faktur lub innych dokumentów (oryginały do wglądu). W
przypadku braku udokumentowania utylizacji ziemi i gruzu z wykopu Wykonawca otrzyma zapłatę
za wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1,0km bez kosztów utylizacji.
Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze,
specyfikacji technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia
jakości i cech urządzenia czy materiału, o którym mowa (rozwiązanie przykładowe określające
wymagane parametry minimalne).
Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach.
Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i atesty.
Rozliczenie finansowe
Wykonanie robót odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez
Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.

3.5 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
3.5.1
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu zamówienia związane z robotami branży sanitarnej i branży drogowej
polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 - mają być wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy kierownika
budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w
stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
3.5.2
W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez
Wykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt. 1) na podstawie stosunku
pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając
Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo
oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy będącego Wykonawcą
3.5.3.
Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których
Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą
wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
3.5.4
Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące
czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy
pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie
stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które
zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA .Wykonawca przedstawiając dokumenty
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3.4.

3.5.5

3.5.6

4.

powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych
(tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, niezbędne do
potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia
itp.).
W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji
Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy
zatrudnienia pracownika.
Kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę pracowników
świadczących przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ, na podstawie Umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy zostały określone w § 8 wzoru umowy.

Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca
2020r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania u udzielenie zamówienia
5.2.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa żadnych warunków szczegółowych w tym zakresie.
5.3.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zobowiązany jest wykazać, iż :
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00
PLN ( słownie: dwa miliony złotych);
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN
(słownie jeden milion złotych),
W przypadku podania przez Wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
5.4.1 spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie
lub przebudowie dróg o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każda robota i dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych o
wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda robota
5.4.2

spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji
zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do
pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) w specjalnościach:
drogowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013r. poz. 1409 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014r. . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278),
lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W
przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
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5.4.

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2016r., poz.65)

5.5.

6.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

6.1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wyklucza się:
„12)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13)
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c)
skarbowe,
14)
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15)
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
16)
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18)
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19)
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
20)
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
21)
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r.
poz. 437 i 544);
22)
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23)
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

6.3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z
postępowania wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 poz, 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
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6.2. Uwaga: wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 r. poz. 615).
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi
postanowieniami.
6.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ocena czy Wykonawca nie podlega Wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 6 zostanie dokonana na
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentów przez
Wykonawcę.

7.

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

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie o tym, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD przy pomocy elektronicznego narzędzia dostępnego na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem http://espd.uzp.gov.pl
Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił wstępnie przygotowany formularz JEDZ w
formacie xml , stanowiący załącznik do SIWZ.
W celu wypełnienia JEDZ-a należy:
- pobrać plik JEDZ-a w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego
- zaimportować pobrany plik do eESPD,
- wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną w serwisie.

7.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa w pkt. 7.1.
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje
do jednego pliku archiwum (ZIP).
Złożenie JEDZ-a wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne
ponieważ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o środkach usług droga elektroniczna

Dokumenty składane po ocenie ofert:
7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.
7.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca, złoży :
a) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty 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.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów (innych dokumentów), o których mowa wyżej.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wg
wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ), zgodnie z pkt. 5.4.2., wraz z informacjami na
temat ich uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7.3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, Wykonawca złoży:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
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7.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych
podmiotów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz pkt. 7.5.3.
7.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.1.4. 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
udostępnianie 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 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2, pkt.
3, pkt. 4 i pkt. 8 Pzp.
7.1.5. Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.4 musi zawierać:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy
wykonywaniu zamówienia,
 zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
 informacje czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

b)

dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.3 składa poniżej wskazane dokumenty.
7.4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a 7.5.3 - składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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7.3.3. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca złoży:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, 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;
d) 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 Pzp;
Uwaga.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający posiada 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. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz.
352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w JEDZ dane umożliwiające
zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze
z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7.6.

7.7.

7.8.
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7.5.

7.4.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b-d 7.5.3 - 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 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4.3. 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
wyżej w pkt. 7.6.1 i 7.6.2, 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. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 i 7.6.2 dotyczące wystawienia
dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.4.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt. 7.5.3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.6.1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg treści określonej
formularzem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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 oraz 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.
Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach
lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane
wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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8.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt. 7 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to
Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.
8.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.5. Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej oryginalnej lub
kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj z
kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby
pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego
udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną
elektronicznie.
9.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów (nie dotyczy składania ofert).

9.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również
umowa, sporządzone będą w języku polskim.
9.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
9.3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zp_nysa@op.onet.pl
9.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 9.3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamówienia.

10.1.

Wysokość wadium.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia
wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 100.000,00 PLN, słownie: sto
tysięcy złotych.

10.2.

Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy:
a) Wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/
poręczenia, gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
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10. Wymagania dotyczące wadium.

b)
c)
d)
e)

10.3.
10.4.
10.4.1

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
kwotę gwarancji/poręczenia,
termin ważności gwarancji/poręczenia,
z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne
żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie
okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
f) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
i)
wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego,
j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był
krótszy niż okres związania ofertą,
Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno
wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: ING
34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 z adnotacj „Wadium w
postępowaniu nr BZP.271.20.2019”
Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty.

10.4.3
10.5.
10.5.1
10.5.2

10.5.3

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. egwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument
wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):
na adres poczty elektronicznej: wadia@www.nysa.pl , w wydzielonym odrębnym
pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr BZP.271.66.2018 - znak
postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
lub
złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z
ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający
Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy.
Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.
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11.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

12.

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Opis sposobu przygotowania oferty.
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12.1. Wymagania podstawowe.
12.1.1.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
12.1.2.
Oferta powinna być sporządzona i w formie pisemnej.
12.1.3.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych
indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
12.1.4.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści
załącznika nr 10 do SIWZ oraz na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
12.1.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych doc, docx, PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12.1.6.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
12.1.7.
Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
12.1.8.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
12.1.9.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
12.1.10. Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jeżeli oferta będzie podpisana przez
pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa elektronicznego. Z treści
dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
12.1.11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta oraz każdy dokument
złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
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12.1.12.
12.1.13.

12.1.14.

12.1.15.

tłumaczeniem na język polski. Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem..
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Dokumenty wchodzące w skład oferty (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego, ZUS, informacja
z banku) mogą być przedstawiane w formie oryginałów dokumentów elektronicznych lub
elektronicznej kopii, z tym, że wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz oraz oświadczenia
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega
na zasadach art.22a ustawy Pzp, lub oświadczenia dotyczące podwykonawców - muszą być
złożone wyłącznie w formie oryginału dokumentu elektronicznego. Za elektroniczną kopię
dokumentu, którego oryginał istnieje w formie pisemnej, można uznać kopię zapisaną na
informatycznym nośniku danych np. skan.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej
przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega, bądź przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
powinny być złożone w formie oryginałów dokumentów elektronicznych. Zgodność z oryginałem
musi być potwierdzona przez osobę/lub osoby podpisującą/ podpisujące ofertę upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.2.

Zawartość oferty.
Na ofertę składa się:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
b) JEDZ – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik SIWZ ;
c) Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa
w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby
uprawnionej do jego udzielenia) lub kopii pełnomocnictwa notarialnie poświadczonej
elektronicznie.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, należy
dołączyć oryginalny dokument elektroniczny potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
e) Dowód wniesienia wadium, według zasad określonych w punkcie 10 SIWZ

12.3.

Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są
jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do której Wykonawca nie
podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek
ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji
niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.
Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

Wykonawca może zwrócić się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
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13.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

14.
14.1.
14.2.

15.
15.1.

15.2.

16.

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, o którym mowa w pkt. 13.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 13.2.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia na
stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 Pzp stosuje się odpowiednio.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej
określonej w dyrektywie.
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 oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej. Zapis pkt. 13.7 stosuje się odpowiednio.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 11 lipca 2019r. do godziny 12:00
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści Załącznika nr 10
do SIWZ oraz na miniPortalu.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 – sala nr
200 (II piętro) w dniu: 11 lipca 2019 r. o godz. 12:30

17.1.
17.2.
17.3.

17.4.

Tryb otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
W trakcie otwierania ofert Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny i terminu wykonania Zamówienia oraz okresu gwarancji i warunków
płatności zawarte w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:,
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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b)
c)

17.5
18.

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarty w
ofertach.
Otwarcie ofert jest jawne.
Zwrot oferty bez otwierania.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

19.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest podania do podania wszystkich składowych realizacji zamówienia
zgodnie z tabelą ceny ofertowej określonej w formularzu oferty.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku
VAT) – jeżeli występuje (zgodnie ze formularzem oferty przetargowej – załącznik do SIWZ).
Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN (złoty polski).

20.

Kryteria oceny ofert

20.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich

znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1
2

Cena ( C )
Gwarancja (G)

60 %
40 %

60 punktów
40 punktów

20.2 Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
(C) =
gdzie:
P(C)
Cmin
Ci

C min
Ci

• 60

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";

20.3 Zasady oceny kryterium "gwarancja” .
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
Dopuszczany przez Zamawiającego maksymalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy.
W przypadku kryterium "gwarancja”, Zamawiający przyzna punktacje wg następujących zasad:

gdzie:
P(G)
Gi

Gi
• 40
60

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „gwarancja”
gwarancja oferowana w ocenianej ofercie
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P(G) =

20.4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość punktów.
20.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
Specyfikacji warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród
ocenianych ofert, zgodnie z powyższym wzorem na podstawie ww. kryteriów.
21.1
21.2



21.3

21.4

21.5
21.6

22.
22.1
22.2

22.3

22.4

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi o wynikach postępowania
wszystkich Wykonawców stosownie do postanowień art. 92 Pzp.
Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o
miejscu i terminie podpisania umowy.
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów wskazanych w
zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za jego wykonanie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93. Ust. 1 Pzp.
Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, w rozumieniu
przepisów Pzp, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym cz. III SIWZ.
Poza przypadkami zmian umowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp, Zamawiający, na podstawie
art. 144. Ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 4 a) Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach
wskazanych we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie w pełnej wysokości Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy o zamówienia
publiczne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach :
1) pieniądzu. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego, najpóźniej w dacie zawarcia umowy,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych.
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
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b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer referencyjny
nadany przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego,
g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać
wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób
złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego. Wypłata nie może być też
uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami
koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),
h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od
pierwszego pisemnego żądania wypłaty,
i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków Kontraktu lub
jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych między
Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takich zmianach,
uzupełnieniach lub modyfikacjach,
j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
k) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres składania żądania wypłaty był dłuższy od okresu
ważności gwarancji o co najmniej 5 dni roboczych,
Uwaga:
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
22.5
Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
22.6
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 Pzp.
22.7
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.
22.8
W przypadku form określonych w ppkt..2 2)- 5), zabezpieczenie winno być wnoszone na okresy:
a) 70% na okres realizacji + 30 dni od odbioru końcowego,
b) 30 % na okres rękojmi za wady + 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
22.9
70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zwracane w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała
część zabezpieczenia tj. 30 % jest zwracana nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady
22.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
22.11 Rodzaj zabezpieczenia należy podać w ofercie.
23.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
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Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp, tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
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24.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy – zmiany umowy

1.

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy
Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1)
zmiana terminów wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a)
klęsk żywiołowych,
b)
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,
uniemożliwiających
prowadzenie
robót
budowlanych/prac
geologicznych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie, w szczególności:
a)
wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
b)
natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
c)
konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
d)
wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych,
e)
wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych;
1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w
szczególności:
a)
wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b)
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;
1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a)
przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b)
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia,
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał
wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego;
1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych
umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie;
1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą,
na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona
przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie
działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających
zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia
zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1
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Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji:

3)

e)

zmiany w zakresie limitów kwot które mogła być objęte fakturami częściowymi w
danym roku

f)

kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących
uniknięcie lub usunięcie kolizji,
gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub
dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

g)
h)
i)
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2)

pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem
wykonywania umowy.
zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a)
z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania
robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i
urządzeń,
b)
z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
c)
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
d)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e)
konieczność
zrealizowania
umowy
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
f)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
g)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
h)
zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniające dokumentację projektową,
i)
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
j)
konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na
terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał
Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany
lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana
wynagrodzenia.
2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.
pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a)
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b)
zmiana obowiązującej stawki VAT,
c)
zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku
podatkowego itp.,
d)
zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

25.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), f), g) możliwa
jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji
budowanych urządzeń.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu
świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.
Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi :
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania
przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny
jednostkowe pracy sprzętu i materiałów, zaproponowanych przez Wykonawcę.
Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie
dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony
na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Podwykonawstwo
W przypadku angażowania Podwykonawców, do umowy z Wykonawcą zostaną wprowadzone zapisy
określone w § 7 wzoru umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

26.

Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SWIZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Dokumentacja projektowa
Wzór umowy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych robót (doświadczenie) - na wezwanie
Wykaz osób - na wezwanie
Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy
kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (opcjonalnie)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy - na wezwanie

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Identyfikator postępowania na miniPortalu oraz klucz publiczny
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Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.20.2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Gmina
Nysa
z
siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500,
reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul.
Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE
"INVEST-PARK" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice
- etap II"
nr BZP.271.20.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

______________________
*

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

Strona 28

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.
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