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Gmina Pacanów
ul. Rynek 15,
28-133 Pacanów,
woj. świętokrzyskie
tel. 41 376 54 03, fax: 41 376 59 80
www.pacanow.pl e-mail: drogi@pacanow.pl,
REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SIWZ)
na roboty budowlane
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.:
Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000
do km 1+197
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zapisanego w ustawie z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) i zgodnie z zapisami
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art.24aa ust 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza , nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zatwierdzam:
…………………………………………………..…….
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000
do km 1+197
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pacanów
28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, województwo świętokrzyskie,
tel. 41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,
Adres e-mail: drogi@pacanow.pl,
Adres strony internetowej: www.pacanow.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na
stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.pacanow.pl. Zgodnie z zapisami art.40 ustawy
PZP.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 oraz art. 10 ust.1
ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP).
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów , ul. Rynek 15,
28-133 Pacanów; tel.041-376-54-03 wew.12
▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
▪ 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 2019 r. poz. 1843); , oraz tym , którym na podstawie odrębnych
przepisów przysługuje prawo kontroli , jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o
dostępie do informacji publicznej.
▪ 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 okres trwania umowy przekracza 4
lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z
2011 nr 67) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postepowania
udzielanego z trybach zamówień publicznych . W stosunku do zamówień nieobjętych pzp. okres
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▪

▪
▪

▪

przechowywania danych osobowych wynika z ww. rozporządzenia , któremu podlega Burmistrz Miasta
Gminy Pacanów .
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
1.1roboty przygotowawcze
a) wytyczenie pasa drogowego – 1,18 km
b) Karczowanie pni mechaniczne wraz z wywozem karpiny -8 szt.
c) Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna, średnice drzew i wywozem drewna
średnice drzew <40cm.-2szt
d) Mechaniczne karczowanie zagajniki gęste (powyżej 60%powierzchni) z odwozem drewna -0,10 ha
e) Demontaż istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami -1,0 szt
f) Rozebranie krawężników betonowych 20x30 wraz z ławą betonową z odwozem gruzu na odległość 5km11,00m
g) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ( kostka do ponownego wbudowania) -11,00m²
h) Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do
1km , nawierzchnia gr ś. 4cm.- 1470,00m²
1.2 roboty ziemne
a) wykopy mechaniczne wraz z odwozem nadmiaru urobku -259,20m³
1.3 odwodnienie korpusu drogowego
a) przepusty rurowe fi 50cm, dł 10,00m ( rozbiórka ist. Przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż rur PPSN8 , żelbetonowe ściana czołowe C25/30, prefabrykowana studnia wpadowa z wpustem żeliwnym ,
izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) - szt 1
1.4 podbudowy
a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm
( rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy , uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz
masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 1077,00 m²
b) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 45cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ( na
całej szerokości jezdni ) – 2418,50m²
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c) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm – 2283,50m²
d) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 30cm - 135,00m²
e) wyrównanie istniejącej podbudowy(zagęszczenie mechaniczne) kruszywem , warstwa po zagęszczeniu do
10cm - 0,55m³
f) podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 20cm -2418,50m²
g) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej -313,29 ton
1.5 nawierzchnie
a) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej – 1742,00m²
b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej – 4 218,60 m²
1.6 roboty wykończeniowe
a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15 cm 238,73 m³
b) wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm, gr. średnia po zagęszczeniu 15
cm -12,00 m³
c) umocnienie skarp i płytami ażurowymi gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża – 518,40m²
d) ścieki z elementów betonowych typu mulda na ławie z kruszywa grub . 15cm -223mb
1.7 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) montaż znaków A (wielkość mała )- 2 szt.
b) montaż znaków B ( wielkość średnia)- 1 szt.
c) montaż znaków D ( wielkość średnia)- 2 szt.
d) montaż znaku D-42 lub D-43- 2szt.
e) montaż znaków T (tablice uzupełniające przebieg skrzyżowania )- 1szt.
f) montaż znaków T z rozbiórki ( tablice uzupełniające przebieg skrzyżowania)-2 szt
g) Montaż słupków prowadzących U-1 -16 szt
1.8 elementy ulic
a) krawężniki wraz z wykonaniem ław , betonowe wystające 15x30cm , ława betonowa , podsypka
cementowo- piaskowa – 11,00m
b) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z odzysku –
11,00m²
2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km
1+197
2.1roboty przygotowawcze
a) wytyczenie pasa drogowego – 1,20km
b) demontaż istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami -1,0szt.
c) rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odległość 5km -8,0m
d) rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania) –8,0m²
e) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 3szt.
2.2 odwodnienie korpusu drogowego
a) przepusty rurowe fi 50cm, dł 7,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż rur
PP-SN8 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) –
szt 2
2.3 podbudowy
a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm
( rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy , uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz
masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 1755,20 m²
b) korytowanie (z odwozem urobku) poszerzenia na głębokość 45cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża – 32,4m²
c) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm – 32,40m²
d) wyrównanie istniejącej podbudowy(zagęszczenie mechaniczne) kruszywem , warstwa po zagęszczeniu do
10cm - 0,40m³
e) podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna po zagęszczeniu 20cm - 32,40m²
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Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej -631,18 ton
2.4 nawierzchnie
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej – 4903,80 m²
2.5 roboty wykończeniowe
a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15 cm 264,47 m³
b) wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm, grubość średnia po zagęszczeniu
15cm -4,95m³
c) oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp-91,0m
d) umocnienie skarp płytami ażurowymi gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża – 145,60m²
2.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) montaż znaków A (wielkość średnia) -1szt
b) montaż znaków B (wielkość średnia) -1 szt.
c) montaż znaków D (wielkość średnia) -4szt.
d) montaż znaków T ( tablica uzupełniające przebieg skrzyżowania) – 3szt.
e) montaż znaków E-17a+E-18a (komplet)-2szt
f) montaż znaków D-42 lub D-43- 2szt
g) montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m – 24m
2.7 elementy ulic
a) odwodnienie liniowe z ławą betonową- 5,0m
b) krawężniki wraz z wykonaniem ław , betonowe wystające 15x30cm , ława betonowa , podsypka
cementowo- piaskowa – 8,00m
c) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z odzysku – 8,00m²
f)

3.
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
3.1roboty przygotowawcze
a) wytyczenie pasa drogowego – 0,53km
b) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna , średnice drzew 100 cm -1,0szt.
3.2 odwodnienie korpusu drogowego
a) przepusty rurowe fi 60cm, dł 6,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż
kręgów żelbetonowych l=2,5m , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka ,
odtworzenie nawierzchni ) – szt 1
b) przepusty rurowe bliźniacze fi 100cm, dł 10,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr.
30cm,montaż rur PP-SN 8 , prefabrykowane ściany czołowe , zasuwy śrubowe , izolacja na zimno, zasypka
, odtworzenie nawierzchni ) – szt 1
3.3 podbudowy
a) korytowanie (z odwozem urobku) poszerzenia na głębokość 45cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża ( na całej szerokości jezdni) – 2 059,20m²
b) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm – 2 059,20m²
c) podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna po zagęszczeniu 20cm - 2 059,20m²
3.4 nawierzchnie
b) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej -1 900,80m²
c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
bitumicznej – 1848,00m²
3.5 roboty wykończeniowe
a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15 cm 118,80 m³
b) wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm, grubość średnia po zagęszczeniu
15cm -5,25m³
3.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) montaż znaków A (wielkość mała) -2szt
b) montaż znaków E-17a+E-18a (komplet) – 2 szt.
c) montaż słupków prowadzących U-1- 10szt
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d) montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków- 64m
4. Zakres zamówienia obejmuje również:
- Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem
osób nieupoważnionych,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach,
- usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca
odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu
i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
- wykonanie niezbędnych prób i badań
- obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji
powykonawczej,
5.
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej
wyceny robót określają:
- projekty budowlane ( projekty techniczne , projekty stałej organizacji ruchu) - załącznik nr 9 do SIWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ,
- przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ,
- wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ,
6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi
36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy na
wykonane roboty budowlane.
7. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja
projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie
uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku , przy
udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych , dodatkowych i zakres robót
zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy.
8.Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub
przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub
źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów
określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez
które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w
załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych
w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych.
9.Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą
techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie.
10. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca
zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji
projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych
pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy
o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
11.Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
45000000 -7 Roboty budowlane
45100000-8 –Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233288-5 Roboty z zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
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INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

IV

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZAJACYCH SIĘ

V.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 PZP .

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VII.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia :
Zakończenie realizacji do dnia 31.05.2021r., Zamawiający wymaga częściowej realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 30.10.2020r o wartości kosztorysowej brutto w maksymalnej wysokości
99 000,00 zł.
VIII.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany
wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania , przedłoży wymagane w SIWZ
dokumenty w zakresie :
- spełniania warunków udziału w postepowaniu
- braku podstaw do wykluczenia
- potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych
Oświadczenia o których mowa powyżej należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ , w tym załącznik nr 2
w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu , załącznik nr 3 w zakresie przesłanek
wykluczenia z postępowania .
W przypadku gdy Wykonawca , powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów bezpłatnych
w ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej , Wykonawca powinien wskazać te
bazy danych , aby Zamawiający mógł zapoznać się z tymi dokumentami.
W przypadku gdy Wykonawca , powołuje się na dokumenty podmiotowe , będące w posiadaniu zamawiającego ,
Wykonawca winien wnioskować aby, Zamawiający uwzględnił te dokumenty.
Zamawiający zastrzega , że na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia może wezwać Wykonawców
w trybie art. 26 ust 2f ustawy Pzp do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających , jeżeli
jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania .
2. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych
przepisów .
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1.
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju ,
wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym
1.

Strona 7 z 18
SIWZ na zadanie pn :
Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Znak sprawy: IGPM.271.2.2020
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
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w tym okresie wykonał :
- jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej
wartości minimum 200 tys zł.
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje osobami:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65 ze zm.)
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymaga dla obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) , gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest
wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
IX.
1.
2.
3.

4.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia , o których mowa
w art.24 ust1 oraz ust 5 pkt1 ustawy , wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności , o których mowa w art. 24 ust1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
W odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust1. Pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub 5 ustawy podlega wykluczeniu , Zamawiający dopuszcza self-cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw
wykluczenia wykonawcy z postępowania istnieje możliwość przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów
na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym , że 1) naprawił szkodę lub
zadośćuczynił za doznana krzywdę , 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne,
odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu działaniu, w takim przypadku
Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia
Wykonawcy
Dodatkowo zamawiający wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidacje , w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo
restrukturyzacyjne ( Dz. U z 2017 poz 1508) lub którego upadłość ogłoszono , z wyjątkiem wykonawcy , który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba , że sąd zarządził jego likwidacje
majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003-Prawo upadłościowe ( Dz. U. z 2017 poz 2344) –
wymagany dokument ; odpis z właściwego rejestru z centralnej ewidencji gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust 5 pkt.1 ustawy.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ)
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik Nr 2 do SIWZ)
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
( załącznik nr 4 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.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp.
4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty
5. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu :
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich
rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
( Załącznik nr 7 do SIWZ) , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane ,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- inne dokumenty
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji ,
uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
(załącznik nr 6 do SIWZ).
6. dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24. Ustawy PZP
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa w pkt X.6 lit a) składa dokument odpowiedni , że
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , przy czym dokumenty te nie powinny zostać
wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Dokumenty o których mowa w pkt a) powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba , której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a) zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby , której
dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt b) stosuje się odpowiednio.
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INFORMACJA DLA WYKONANWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE
CZĘSCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
ORAZ
DLA
WYKONAWCÓW
POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW , NA ZASADACH OKRESLONYCH
W ART. 22 USTAWY PZP

XI.

1.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

2.

Wykonawca , który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie ( podwykonawcy) jest
zobowiązany do:
Określenia w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 5 do SIWZ) informacji jaka część zamówienia będzie
realizowana przez podwykonawców oraz podanie ich nazwy
Określenia w umowie sposobu wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę
Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do 143d ustawy
PZP
Zgłoszenie podwykonawcy , na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby, ten
wraz ze złożona ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy ( dokumenty i oświadczenia składane na zasadach
określonych w SIWZ jak dla wykonawcy)
Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji robót zasady określone w pkt XI.1 d) stosuje się
odpowiednio
Jeżeli wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia , wykonawca zobowiązany jest zastąpić
tego podwykonawcę
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za
wykonanie zamówienia
Za zgodą zamawiającego Wykonawca może zgłosić w trakcie realizacji robót nowych podwykonawców jeżeli
uzna , że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót
budowlanych (załącznik nr 12 do SIWZ). Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą
jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań
wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.

3.

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

4.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają
w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
c.

publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu
zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt XI.4 oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których
mowa w pkt IX w doniesieniu do tych pomiotów .
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XII.

1.

INFORMACJA DLA WYKONANWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja/spółki
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art.23 ustawy PZP w tym :

a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika lub reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. W związku z tym niezbędne jest
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawionego do
występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację
b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków udziału w postepowaniu o których mowa w art. 24 ust
1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt IX.3, natomiast spełnianie warunków udziału w postepowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt VIII.2
c)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa
w pkt IX.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia .

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców
e)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani na
wezwanie złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.4 przy czym:
- dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.5 składa odpowiednio wykonawca , który wykazuje
spełnianie warunków zakresie na zasadach opisanych w pkt. VII.2
- dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.6 składa każdy z nich

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I
WYKONAWCÓW ORAZ WYMAGA FORMALNE DOTYCZACE SKAŁDANYCH OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają
szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę.
2. Przekazane oświadczenia wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a. Sławomir Woźniak tel. 041-376-54-03 wew 15
b. Grzegorz Chrabąszcz tel 041-376-54-03 wew 13
c. e- mail : drogi@pacanow.pl
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4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę .
XIV.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem
upływem terminu składania ofert (art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy PZP), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia ,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną także zamieszczone na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ tj.: http://www.pacanow.pl. Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego muszą
być sformułowane na piśmie.
2. Przed upływem składanie ofert zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmodyfikować treść
SIWZ . Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej http://www.pacanow.pl. I staną się one integralną
częścią zgodnie z ustawą Pzp.
XV.WADIUM
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
a)
b)
c)

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : 15 000,00 zł ( słownie piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz.299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem:
Wadium w postępowaniu pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do
km 1+197
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty.
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant
zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46
ust.4a i 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert –
termin związania ofertą.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia
05.06.2020r. do godz. 11.00.
Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli:
Wykonawca , którego oferta został wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących
po jego stronie , nie złożył oświadczeń lud dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w
art. 25 ust 1 , oświadczenia o którym mowa w art.25 ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
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omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej
d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

XVI.

ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XVII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP , 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać:
a) Oferta cenowa (wg. wzoru podanego w załączniku nr1 do niniejszej SIWZ),
Forma wynagrodzenia ustalona przez zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to wynagrodzenie
kosztorysowe. Sposób rozliczenia realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy . Ilości robót muszą być zgodne z przedmiarem robót , technologia
ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze , dokumentacji technicznej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót . Kolejność pozycji , które są wyszczególnione w przedmiarze robót musi odpowiadać pozycjom
w kosztorysie ofertowym.
b) oświadczenia wymagane zapisami pkt X.1 SIWZ
c) Oświadczenie o podwykonawcach (wg. wzoru podanego w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ),
d) Pełnomocnictwo , jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy załączyć
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności
e) Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej
f) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty winny ponumerowane i spięte w sposób
uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu
kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle
według wskazówek określonych w SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich
treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
3. Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego oprócz pełnomocnictw , dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu , oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , oświadczenia o dostępności zasobów przez
podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę ( osobę /osoby upoważniona do
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4.
5.
6.

7.
8.
a)
b)
c)

reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej )
lub pełnomocnika
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu , oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ,
oświadczenie o dostępności zasobów przez podmiot trzeci musi być złożone w formie oryginału.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony
dokument ustanawiający pełnomocnika, lidera konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo może
również wynikać z umowy konsorcjum.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
nazwa i adres Wykonawcy,
opis:
Oferta na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do
km 1+197
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
Nie otwierać przed: 05.06.2020 godz 11.15

9. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać złożoną ofertę.
10. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji , należy oznaczyć w górnym prawym rogu z napisem: Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa” i muszą zostać dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie z napisem
„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”
XIX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101
(sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 05.06.2020 do godz. 11.00.
2. Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.06.2020. o godz. 11.15 w sali herbowej (II piętro) Urzędu Gminy
w Pacanowie. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
- kwoty , jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :
- firm i adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie
- ceny , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
XX.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena jednostkowa będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i zostanie podana
w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
2. Zamawiający wymaga niezmienności cen przez cały okres trwania umowy .
3. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu , którego wzór
stanowi kosztorys ofertowy . Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle
według kolejności pozycji wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym . Wykonawca określi ceny jednostkowe
netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz wyliczy cenę
oferty brutto. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego.
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4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie , w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku
5. Jeżeli zostanie złożona oferta , której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług to Wykonawca składając ofertę informuje
o tym zamawiającego wskazując nazwę rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie prowadzić
będzie do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku . Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Niezłożenie przez Wykonawcę tych informacji będzie oznaczało , że taki obowiązek nie powstaje .
6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności lub błędów w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i umożliwienia dokonania wszystkim
Wykonawcom prawidłowej wyceny.
XXI.
1.
2.

XXII.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatności dokonane będą w Mechanizmie
Podzielonej Płatności (MPP).
Zamawiający wymaga częściowego fakturowania dla robót wykonanych i odebranych osobno w roku
2020r. i 2021r.
INFORMACJA
FINANSOWE

O

WALUTACH,

W JAKICH

ODBYWAĆ

SIĘ BĘDĄ

ROZLICZENIA

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
W odniesieniu do Wykonawców , których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na
podstawie kryterium :
A- Najniższa cena –60 %
B- Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy – 40%
Oferta z najniższą ceną i najdłuższym okresem gwarancji może otrzymać 100 punktów.
W kryterium „A”- ceny Zamawiający przydzieli ofercie liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (CENA OFERTOWA BRUTTO wskazana przez Wykonawcę Ofercie cenowej .) otrzyma
60 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b)x60 pkt = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cof.b. – cena brutto oferty badanej,
60 – wskaźnik stały
W kryterium „B”- gwarancji Zamawiający przydzieli każdej badanej, nie odrzuconej ofercie liczbę punktów
obliczoną w następujący sposób:
Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt.
Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji 48 miesięcy –20 pkt.
Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.
W przypadku gdy wykonawca w ofercie cenowej nie określi okresu gwarancji przyjmuje się, że zostaje udzielona
gwarancja przez Wykonawcę na okres minimalny tj. 36 miesięcy .
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną
w następujący sposób :
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW= A+B
gdzie :
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A- przyznana liczba punktów w kryterium ceny
B-przyznana liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi
Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą liczbę punktów wezwie w ustawowym
terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu . Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania
wyboru tego wykonawcy.
XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
Potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi
zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby
powstaje taki obowiązek
Listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane (nie dotyczy
osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na
tej liście są zgodne z prawdą.
Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie nie wynika z treści złożonej oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie , których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą , przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są zobowiązani przyjąć następującą
formę prawną : umowa konsorcjum . W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni
zobowiązani przedstawić stosowne porozumienie (umowę ) , w której zostanie określony między innymi
pełnomocnik uprawiony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych
z płatnościami.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie
z warunkami określonymi w pkt XXV.

XXV.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który wygra przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie którą należy wnieść w terminie
nie później niż w dniu podpisania umowy.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust 2 ustawy
PZP.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art.
148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:.
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Pacanów Nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020.
5. Zwrot zabezpieczenia składanego w formie pieniężnej nastąpi zgodnie zapisami z art. 151 Ustawy Pzp .
XXVI. WZÓR UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
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XXVII. ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót tj:
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej ( np. klęski
żywiołowe) , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w rzeczowym zakresie zadania o czas niezbędny do
ich usunięcia
- przestojów i opóźnień z winy Zamawiającego
- wystąpienia okoliczności , których strony nie były w stanie przewidzieć , pomimo należytej staranności
-wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót
b) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane
zmiany technologii wykonania elementów robót . Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt
ten wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego.
c) na wniosek Zamawiającego gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy .
W takim przypadku zamawiający sporządza protokół robót zamiennych wraz z dokumentacją na te roboty.
d) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji kiedy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
e) W przypadku gdy roboty zamienne spowodują wzrost kosztów , roboty te będą uznane jako dodatkowe
i zamawiający złoży na nie odrębne zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Pzp
f) Rozliczenie cenotwórcze robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . W przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen
materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
secocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z
hurtowni z tymi materiałami .
g) Dopuszcza się zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem , że:
- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy
- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku
wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego
h) dokonanie zmiany kierownika budowy na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w SIWZ
g) w zakresie podwykonawstwa w przypadku wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej
akceptacji stron umowy.
XXVIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIX. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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XXXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom a także osobom , których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy , przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach
określonych w dziale VI ustawy dla postepowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom pisanym na listę o której mowa w art. 254 pkt 5 ustawy PZP. Na orzeczenie Izby
stronom oraz uczestnikom postepowania odwołania przysługuje skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie
ustawy , na które nie przysługuje odwołanie.

XXXII. INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.
Wykaz załączników do SIWZ:
załącznik nr 1
- Formularz ofertowy,
załącznik nr 2
- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
załącznik nr 3
- Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
załącznik nr 4
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5
- Oświadczenie o podwykonawcach
załącznik nr 6
- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
załącznik nr 7
-Wykaz robót budowlanych
załącznik nr 8
- Wzór umowy,
załącznik nr 9
- Dokumentacja techniczna zadania,
załącznik nr 10
- Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe
załącznik nr 11
- STWiORB
załącznik nr 12
- istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót budowlanych
Pacanów, dnia 20.05.2020r

Zatwierdzam:

.........................................................................
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)
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