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ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
w imieniu którego występuje p. Ryszard Dziedzic – Dyrektora
NIP 763–18–24–671
REGON 570798870
Dokładny adres do korespondencji:
Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64 – 700 Czarnków
tel.( 067 ) 255 28 23, fax ( 067 ) 255 29 31
Znak postępowania: ZDP-2.2410.2.2015

e-mail : pct_zdp@pct.jst.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :
• p. Jan Antkowiak– tel/fax – jw.
ROZDZIAŁ II: INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja
z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje (zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy Pzp) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, za pomocą
faksu (67) 255 28 23 lub elektronicznie poprzez e-mail: pct_zdp@pct.jst.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej
w pkt. 2.
4. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa
w pkt. 3 i 4.
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego
wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
9. Wszelką korespondencję, przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli jej treść dotarła na adres Zamawiającego, przed upływem terminu.
10. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te dokumenty, które dotrą do Zamawiającego na
podany numer faksu, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej.
11. Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń bądź odwołań może następować wyłącznie w dniach
roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych 8.00 do 14.00.
12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD
można odebrać w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
14. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na
stronie internetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a także przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
15. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
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ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp
dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ IV. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA
1) Biuletyn Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
Nr 71847 – 2015 z dnia 19.05.2015 r.
2) Strona internetowa Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl – w dniu 19.05.2015 r.
3) Tablica ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w dniu – 19.05.2015 r.
ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :
1)
2)
3)
4)
5)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013.907 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2013.1409 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
7) Przepisy i wytyczne branżowe.
2. Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy zakres wykonania robót zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót.
2.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pogłębienie rowu do głębokości 90cm z odwozem gruntu na odległość do 2km. Ręczne
wyprofilowanie skarp rowu i pobocza. Spadek poprzeczny pobocza po wyprofilowaniu 8%.
1) droga powiatowa nr 1351P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
Białężyn – Grzępy – odcinek długości 1800,00 mb,
2) droga powiatowa nr 1343P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
Boruszyn – Podlesie – odcinek długości 800,00 mb,
3) droga powiatowa nr 1343P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
Śmieszkowo – Młynkowo – odcinek długości 2900,00 mb,
4) droga powiatowa nr 1332P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
od DW 180 – Biała – odcinek długości 1075,00 mb,
5) droga powiatowa nr 1328P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
Pokrzywno – Łomnica – odcinek długości 1780,00 mb,
6) droga powiatowa nr 1333P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
Radolin – prom – DP 1209 (Walkowice) – odcinek długości 280,00 mb,
7) droga powiatowa nr 1324P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
od DW 178 – Nowa Wieś – Runowo – odcinek długości 450,00 mb,
8) droga powiatowa nr 1340P powiat czarnkowsko-trzcianecki –
Gulcz – Krucz – odcinek długości 1070,00 mb,
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2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie lokalizacji przedmiotu zamówienia
i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
2.3. Ogólne wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
Łączna długość rowów – 10155,00 mb.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany długości rowów objętych pogłębianiem, przy czym
wartość umowy nie może zostać przekroczona.
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233141-9
45112100-6

Roboty w zakresie konserwacji dróg
Roboty w zakresie kopania rowów

2.4. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania
ich na drogach (Dz. U. 2003.2181 ze zm.) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót, który Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedłożyć do zatwierdzenia
w Zarządzie Dróg przed rozpoczęciem robót.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do
niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody
z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.
3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą zakres rzeczowy zamówienia
określony w kosztorysie ofertowym.
2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a których wykonawca
nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy
Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień
dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3) Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy.
4) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą
odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.
5) Zapłata za wykonane roboty nastąpi fakturą w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego
faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru końcowego.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
ROZDZIAŁ VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ VII.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Wykonawcą z Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
ROZDZIAŁ VIII. OFERTY (INNE)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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ROZDZIAŁ IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie:
od daty zawarcia umowy do 30.09.2015r.
ROZDZIAŁ X. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy (wypełnienie formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca wskazuje w ofercie nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1.
3. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art.. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone
w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek
wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie i w tym względzie:
Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
i w tym względzie :
Zamawiający nie definiuje szczegółowo opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym
względzie :
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie:
sto tysięcy złotych 00/100), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Fakt opłacenia polisy powinien wynikać jednoznacznie z treści polisy lub dokumentu
potwierdzającego jej opłacenie.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,
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b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiedniej wielkości
środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia, ubezpieczenia się w zakresie OC
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
1) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty
oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.
2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.
4) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego
uprawnione.
5) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego
uprawnioną.
6) Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony
z postępowania,
a jego oferta odrzucona.
7) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji
i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub potwierdzonej kopii.
8) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego
postępowania i Zamawiającego.
9) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.
3. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku,
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – prze okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a
ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U.50.331 ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto:
a) złożyć ofertę,
b) udzielić na całość wykonanych robót minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania
odbioru ostatecznego robót,
c) potwierdzić umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty wspólnej lub
gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).
ROZDZIAŁ XII.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców
składających ofertę wspólną.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, określony w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. b) niniejszego rozdziału, składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzająco odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną),
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną),
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dot. terminów
określonych w ust. 3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 nie później niż na dzień
składania ofert.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Dokument potwierdzający powyższe powinien zawierać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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7. Inne dokumenty:
Wykonawca ponadto przedkłada:
1) Oświadczenie w związku z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców należących
do grupy kapitałowej.
3) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).
4) Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
W kosztorysie ofertowym należy podać wartość robót w netto, wartość podatku VAT w zł i wartość
robót w zł brutto, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wzór umowy zaparafowany (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ) lub inne dokumenty udowadniające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, tj. zawierające
następujące informacje:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób ich wykorzystania przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa
lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
8. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten
podmioty.
Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
odrzucona.
Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia
umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. Pełnomocnictwo w formie
pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.
Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Forma składania dokumentów.
1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę tj. dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem
Wykonawcy, za wyjątkiem formularza ofertowego, oświadczenia z art. 22 ust. 1, art. 24. ust.1 oraz
art. 26 ust. 2d, zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów oraz pełnomocnictwa, które
należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2d ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
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ROZDZIAŁ XIII. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące
pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.
4. W związku z faktem, iż podmioty składające ofertę wspólną zachowują samodzielność, każdy
z podmiotów musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Pzp, a więc oddzielnie przedstawić dokumenty wymienione w Rozdziale XII ustęp 2.
Pozostałe dokumenty składa grupa Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W odniesieniu do wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej, Zamawiający dokona łącznej oceny podmiotów występujących wspólnie.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2).
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający
przed podpisaniem umowy w sprawie o zamówienie publiczne może żądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność
prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych zakresie nieuregulowanym
przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.
ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie przewiduje wadium.
ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
2. 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 niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na
piśmie .
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania formalne:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ bez
modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego
formularza ofertowego należy zachować formę wzoru formularza ofertowego Zamawiającego
z zachowaniem treści oświadczeń i ich kolejności. Dotyczy to również załączników do oferty, których
formularze wykonał Zamawiający.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane
jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą
podlegały ocenie przez Zamawiającego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę
niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające
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7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e
w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą
podpis.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być naniesione
czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.
Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób
trwały.
Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca
uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".
Dokumenty lub informacje załączone do oferty a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca
musi opatrzyć nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający przyjmie,
że ta część
oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może
ujawnić na podstawie art. 8 ustawy Pzp. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji,
których jawność wynika z innych aktów prawnych zastrzeżenie nie będzie obowiązywało. Dotyczy to
np. jawnego otwarcia ofert i zapisu wynikającego z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Opakowanie oferty
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego
„Pogłębianie (odnowienie) rowów przy drogach powiatowych na terenie
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
(wspólny słownik zamówień:
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów)”.

nie otwierać przed 03.06.2015 r. godz. 10.30
Adres składającego ofertę

1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez śladowym jej
otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,
3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
4) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką,
6) wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować,
7) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty,
3. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ;
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.
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ROZDZIAŁ XVII. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Po
dokonaniu czynności otwarcia ofert, złożone oferty nie podlegają wycofaniu, ani też zmianie.
2. Zmiana złożonej oferty:
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie zmiany oferty należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” opakowanie każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty:
Wycofanie złożonej koperty przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert następuje poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela
Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Do pisma Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał lub kserokopię (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem) jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) odpis z KRS,
b) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
c) stosowne pełnomocnictwo o upoważnieniu danej osoby do wycofania ww. koperty.
ROZDZIAŁ XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56 – w sekretariacie – nie później niż do dnia 03.06.2015 r. do godziny 10.00
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału,
zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.06.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego.
Tryb otwarcia ofert:

1.
2.

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, a także
informacje zawarte w ofercie dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności.
4. Informacje odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek.
5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.czarnkowsko-trzcianecki.pl) dane dotyczące złożonych ofert: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie, wraz
z informacją o kwocie, jaka została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota brutto, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: (www.czarnkowskotrzcianecki.pl)
ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena kosztorysowa w złotych brutto. Wykonawca określa cenę
ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w złotych netto, wartości podatku VAT
w złotych, stawki podatku VAT w % oraz ceny w złotych brutto, które to ceny muszą wynikać
z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
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2.

3.

4.

5.

6.

Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych
i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych robót, stanowiących iloczyn liczby tych robót oraz
cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji, wyliczyć wartość podatku
VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową robót ogółem w złotych brutto, zwiększoną
o wartość podatku VAT.
Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji
projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty
doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty
przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń,
koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje.
Cena ofertowa powinna obejmować także:
1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
2) naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu,
3) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego.
Wskazanym jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.
Niedopuszczalne jest stosowanie upustów lub rabatów.

ROZDZIAŁ XX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
1.
2.

3.

4.
5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje
się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi
na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Tryb badania i oceny ofert:

1)

Ocena spełniania warunków określonych w SIWZ dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
W przypadku niejasności, co do treści złożonych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawców do
złożenia wyjaśnień.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów zostanie wykluczony
z postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 3.
Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania będą rozpatrywane pod kątem
odrzucenia z mocy art. 89 ustawy Pzp. Oferty odrzucone nie będą uwzględnione w ocenie ofert.

2)
3)

4)
5)
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6)

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7) Oczywista omyłka to omyłka, której oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu bez potrzeby
przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Omyłka pisarska to m.in. mylna pisownia wyrazu,
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego przekręcenie, błąd co do daty.
Omyłka rachunkowa to omyłka w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dokonaniu nieprawidłowego
działania arytmetycznego. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT nie stanowi oczywistej
omyłki rachunkowej.
8) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki,
o której mowa w pkt. 6 lit. c) nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, zostanie odrzucona.
9) W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający
podkreśla, że taka poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty oraz do wytworzenia
oświadczenia woli Wykonawcy o nowej treści. W przypadku braku podania w dokumentach oferty (nie
dotyczy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu) jakiejkolwiek
informacji lub wyceny wymaganej przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, że treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ, bez możliwości poprawy omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
2.

Sprawdzanie wiarygodności ofert:

1)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.
1 pkt. 3 ustawy Pzp.
Złożenie w ofercie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków
przewidzianych prawem.
Wykonawca winien być świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2)

3)

4)

3.

Kryterium wyboru oferty:

1)

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)

zostaną
złożone
przez
Wykonawców
z niniejszego postępowania,
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

b)
2)

niewykluczonych

przez

Zamawiającego

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Liczba punktów

1

Cena

90%

90 pkt.

3

Okres gwarancji

10%

10 pkt.

100%

100 pkt.

RAZEM
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3)

Zasady oceny ofert:
a) Cena (C) oferty za wykonanie zamówienia w złotych brutto = 90%:
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
(Cmin/Cof) x 100 pkt x 90%
gdzie:
Cmin = najniższa cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia spośród złożonych ofert
Cof = cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia podana w ofercie badanej
b) Okres gwarancji (G) = 10%:
W
ramach
kryterium
okres
gwarancji
najwięcej
z najdłuższym okresem gwarancji określonym w miesiącach.

punktów

otrzyma

oferta

W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:
(Gof/Gmax) x 100 pkt x 10%
gdzie:
Gof = okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
Gmax = maksymalny okres gwarancji spośród złożonych ofert
Zaoferowana przez Wykonawcę liczba miesięcy gwarancji
12 miesięcy, ani dłuższa niż 15 miesięcy.
4)

nie

może

być

krótsza

niż

Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + G

gdzie:
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena”
G – liczba punktów przyznanych za kryterium (3) – „Okres gwarancji”
5)

6)

7)

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z niższą ceną.
Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego
oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania
określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o wyżej podane kryterium wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca
wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXII. FORMALNOŚCI PROWADZĄCE DO ZAWARCIA UMOWY
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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2.
3.
4.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, również na swojej stronie internetowej
oraz w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie.
Wybrany Wykonawca po upływie terminu wyznaczonego na wnoszenie odwołań zostanie powiadomiony
o terminie i miejscu podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy tj. dwukrotnie nie stawi
się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego celem podpisania umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXIII. 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.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10% 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 wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady, który to okres ustala się na 3 miesiące po okresie gwarancji.
8. 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, Protokółu Odbioru Ostatecznego).
ROZDZIAŁ XXIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do
naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę zawiera wybrany Wykonawca i osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności
związanych z zawieraniem umowy,
5. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.
ROZDZIAŁ XXV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zastrzeżenie wykonawcy
1) Wykonawca 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.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo
wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.
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2. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
6) 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 rozdziale II
pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 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.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych
dalej „orzeczeniem”.
12) Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
15) Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się na piśmie lub ustnie do protokołu.
16) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
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18)

19)
20)

21)

w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu.
Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.
Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
Koszty postępowania odwoławczego:
a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;
b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:
• ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu
po otwarciu rozprawy,
• znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
c) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:
• odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,
• wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.
Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO umarza
postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu
zwraca się 90 % wpisu.

ROZDZIAŁ XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –
Załącznik nr 5 –
Załącznik nr 6 –
Załącznik nr 7 –

formularz ofertowy,
kosztorys ofertowy
oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenie Wykonawcy z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp,
projekt umowy,
zobowiązanie podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do
wykonania zamówienia
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