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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
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wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
Usługa realizowana będzie przez: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., 89-600 Chojnice, ul. Plac
Piastowski 27a.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych,
− strona internetowa Zamawiającego – www.wodociagi.chojnice.pl,
− tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej w łączniku pomiędzy ulicą Subisława a Towarową oraz przebudowa
istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora w Chojnicach.

I. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże:
•
•

drogowa
sanitarna

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z systemem
kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych, budową sieci
kanalizacji deszczowej, budową sieci wodociągowej w łączniku pomiędzy ulicą Towarową a
Subisława oraz z przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora w Chojnicach.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie włączony do istniejącej studni
rewizyjnej na terenie działki nr 2041/61 w ul. Subisława o rzędnych 173,09/170,31. Odcinek
kanalizacji sanitarnej podlegający przebudowie zostanie włączony do istniejącej studni rewizyjnej w
ulicy Subisława o rzędnych 173,03/170,46.
Projektowana sieć wodociągowa zostanie połączona poprzez zamontowanie żeliwnych trójników
równoprzelotowych z istniejącą siecią wodociągową Ø110 w ulicy Towarowej i Subisława.
Włączenie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
na terenie działki nr 2041/89.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy
technicznej.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą
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III.Wymagania Zamawiającego
• Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową, ewentualne uwagi należy wnieść
na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.
• Należy zapewnić codzienne dojście – dojazd mieszkańcom przyległych posesji oraz klientom
zlokalizowanych podmiotów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy przewidzieć objazdy i dojazdy
tymczasowe. O bieżących zamierzeniach i mogących wystąpić utrudnieniach Wykonawca jest
zobowiązany poinformować mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane przy budowanej
ulicy.
• Należy zapewnić możliwość odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych posesji
zlokalizowanych przy przedmiotowej ulicy w uzgodnieniu z właścicielami i odbiorcą odpadów
• Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką
budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego i Zamawiającego.
• Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Wykonawcę
• Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.
• Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we
własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
• Wykonawca wykona tymczasową organizację ruchu.
• Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu, przez laboratoria posiadające wymagane
uprawnienia, co 10 mb po budowie kanalizacji deszczowej wartość wskaźnika zagęszczenia zgodnie
z dokumentacją projektową – Projekt budowlany, branża drogowa, sanitarna i elektryczna
• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powiadomi gestorów sieci o terminie
wykonywania prac
• Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z
regulacją istniejących urządzeń - skrzynek gazowych, skrzynek energetycznych, wodociągowych,
wpustów, włazów, oświetlenia ulicznego
• Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje,
świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
• Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy
i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
• Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów.
• Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena
oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych
formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, obsługa
geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary
robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.
• Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia
ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 $ 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się
o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.
• Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien
sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku
z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
• Materiały rozbiórkowe należy unieszkodliwić przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze
końcowym kartę przekazania danego odpadu. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
• W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany
we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.
• Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
- minimum 3 lata na roboty budowlane licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego
wykonanego przedmiotu umowy.
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•

•
•

•

•

Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą
i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje, badanie
zagęszczenia gruntu) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 3egz.), która winna
zawierać dane techniczne (wielkości, długości, ilości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo
budowlane.
Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach
Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane
w dokumentacji projektowej ( jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o
parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod
warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu
aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie
atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń,
przed ich zastosowaniem.
Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności
rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w
dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia
art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.
Wykonawca na minimum 3 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:
a) kosztorys
b) harmonogram rzeczowo – finansowy

Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Rozdział 4.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5.

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:
Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do dnia 30.10.2017 r.

Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom,
zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców.
Informacje o podwykonawstwie należy przedstawić także w formie Załącznika nr 5 do
SIWZ - Oświadczenie o podwykonawstwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.

Rozdział 7.
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
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1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
2) muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie
z Pełnomocnikiem;
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać
do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2.

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać
następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty
wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak:
− oferta (Zał. nr 1 do SIWZ)
− oświadczenie o podwykonawstwie ( Zał. Nr 5 do SIWZ)
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
b) oświadczenia i dokumenty, takie jak:
− oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Zał. nr 3 do SIWZ),
− oświadczenie o grupie kapitałowej (Zał. Nr 4 do SIWZ)
każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie.

Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia:
1) pkt 1 – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
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2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
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 w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.
5 pkt 6 ustawy.
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. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

Rozdział 9.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w walucie polskiej [PLN].

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)
nie podlegają wykluczeniu, na podst.art.24 ust.1 pkt 13-23 ustawy pzp
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub
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zawodowej tj
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawca musi
dysponować osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia
posiadającą/mi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wzór stanowi
Załącznik Nr 7 do SIWZ)
3) spełniają minimalne warunki dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 500.000,00 zł PLN
4) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lata na
roboty budowlane licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego
wykonanych robót
2. Zamawiający 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. 1ustawy pzp.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352).
7. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy 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.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
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oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, o nie podleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Zał. Nr 3
do SIWZ)
2. Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej:
dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakazu wykonywanych przez
nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór stanowi
Zał. Nr 7 do SIWZ)
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj: 500.000,00 zł PLN
3.Wykonawca na formularzu oferty złoży oświadczenie o okresie gwarancji.
4.Wykonawca zgodnie z art.24 ust.11 prawa zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt 23 – zał. Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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. 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.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu z art.25 a ust.1 pzp (zał.Nr 3 SIWZ).
6. 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
(jako podwykonawcy.)

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1.
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1126
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 rozporządzenia w/s dokumentów.
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5
pkt 1–9 rozporządzenia w/s dokumentów, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
– 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 )
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (data i godzina).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Nr 34 8146 0003 0000 1031 2000 0050
Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych
oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości –
dokument wadium należy dołączyć do oferty
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium
zostanie przez Zamawiającego wykluczony
Zwrot wadium
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
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którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Rozdz. 12
pkt 9 SIWZ.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano
c) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert
8. Ponowne wniesienie wadium
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy

Rozdział 13. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w
sytuacjach określonych w art. 10c-10e ustawy pzp przewiduje inny sposób
porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
a także
wskazanie
osób
uprawnionych
do porozumiewania
się
z Wykonawcami
1

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
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2

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3 Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
4 Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
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.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
5 Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Jakub Rach – inspektor ds. Inwestycji,
tel. 052 397-41-76 wew. 35,
fax 052 397-00-01, e-mail: jrach@mw.chojnice.pl
Mariusz Lorek – inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 052-397-41-76 wew. 31
e-mail: przetargi@mw.chojnice.pl
Dopuszczalne formy porozumiewania z Wykonawcami: za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: fax 052 397-00-01, e-mail: sekretariat@mw.chojnice.pl

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert
1 Opakowanie i adresowanie oferty
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym
i opisanym:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice
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OFERTA NA:

„Wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w łączniku pomiędzy ulicą Subisława
a Towarową oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora
w Chojnicach”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 27.07.2017 r. godz. 1030

Uwaga,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym
punkcie.
2 Podpisy
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
− osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
− w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3

Pełnomocnictwo
− w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono
zawierać zakres upełnomocnienia,
− w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:
a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
c) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

4 Forma dokumentów i oświadczeń
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:
− oryginałów (oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oferta, zobowiązanie
do udostępnienia zasobów),
− oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty),
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis
z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy).
W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
5

Tajemnica przedsiębiorstwa
− jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153,
poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie
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6

7

strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte
w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym
Wykonawcom razem z protokołem postępowania, wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorcy.
− zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Informacje pozostałe
− wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
− oferta musi być sporządzona w języku polskim,
Zmiana / wycofanie oferty
− zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
− o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu,
− pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
− do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8 Zwrot oferty
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat – Miejskie Wodociągi
Sp. z o.o. w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Plac Piastowski 27a, w terminie do dnia
27.07.2017 r., do godz. 1000.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, sala konferencyjna
dnia 27.07.2017 r., do godz. 1030.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający składa informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny

14

1. Podane ceny ryczałtowe za wykonanie poszczególnych części muszą zawierać wszystkie
koszty związane z prawidłową realizacją zadania, wynikającą wprost z określonego
zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
zadania.
2. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług.
3. Podana przez Wykonawcę cena zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i
nie będzie podlegała zmianie.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
wykonawcy.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Wykonawca może otrzymać max 100 punktów

I.

Kryteria:

KC-cena – znaczenie 80 %
KG-okres gwarancji na roboty budowlane – znaczenie 20 %
1.Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :

KC =

CN
× 60
C OB

skala od 0 – 80 pkt

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )
Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
2.Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii okres gwarancji na roboty
budowlane (KG)
wg wzoru:
20 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej
10 punktów – okres gwarancji 4 lata
5 punktów – okres gwarancji 3 lata
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skala od 5 – 20 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 20 pkt

II.

Sposób obliczania punktów

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę,
która uzyska największą ilość punktów.
K= KC + KG
Gdzie:
K
- ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy
KC - ilość punktów w kategorii cena
KG - ilość punktów w kategorii okres gwarancji
Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt
2 jeżeli:
- złożono tylko jedną ofertę,
lub
- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
wymienionych w rozdziale 11 SIWZ pkt 2 a) b)
1.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez
Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej
podpisaniem.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
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5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy, jednakże
nie później niż w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank: Bank Spółdzielczy w Chojnicach
Nr rachunku: 34 8146 0003 0000 1031 2000 0050
z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy
EZP-1/-/2017/ML).
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego).
11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę
niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę
wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru
Końcowego).

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia
umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w
załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia
oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w
załączonym wzorze.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 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.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach..
6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ
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Rozdział 22. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.

Rozdział 24. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Formularz oferty
Wzór umowy
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
art. 24 ust.1 PZP
Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik Nr 5

Oświadczenie o podwykonawstwie

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Wykaz osób
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
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Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą
Mapa i profile
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