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Szemud, dnia 27.04.2018 r.
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ZP/3/31/2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ USTALONEJ PONIŻEJ PROGÓW KWOTOWYCH
OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 11
UST. 8 USTAWY PZP NA:

,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w
miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo,
Bojano ) - Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )”
Integralną część dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom, stanowi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (str. 359) wraz z załącznikami:
Załącznik Nr 2 – umowa - projekt część – (2) - (17 str.).
Załącznik Nr 2a - harmonogram rzeczowo finansowy ( 1 str.).
Załącznik Nr 3 – umowa - projekt część – (3) - ( 17 str.).
Załącznik Nr 3a - harmonogram rzeczowo finansowy ( 1 str.).
Załącznik Nr 4 – umowa - projekt część – (4) - (17 str.).
Załącznik Nr 4a - harmonogram rzeczowo finansowy ( 1 str.).
Załącznik Nr 5 – umowa - projekt część – (5) - ( 17 str.).
Załącznik Nr 5a - harmonogram rzeczowo finansowy ( 1 str.).
Załącznik Nr 6 – program funkcjonalno użytkowy z załącznikami - ( 226 str.).
Pakiet załączników dla części 2, 3, 4, 5 składa się:
Załącznik Nr 1 – formularz ,,Oferta” ( 3 str.).
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania ( 2 str.).
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( 1 str.).
Załącznik Nr 4 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie ( 2str.).
Załącznik Nr 5 – zobowiązanie ( 1 str.).
Załącznik Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej ( 1 str.).

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów
przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych
informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem
zbiorowi dokumentów przetargowych.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.).

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
woj. pomorskie

NIP 588-23-88-864
Regon 191675422
tel./fax (58) 676 44 39
e-mail: zp@szemud.pl

I. Zamawiający
Gmina Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud, NIP 588-23-88-864
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Szemud – Ryszarda Kalkowskiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – Teresy Pustelnik
tel./fax 58 676-44-28 lub 39
e- mail: zp@szemud.pl
www.szemud.pl

II. Informacje ogólne
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej
SIWZ.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
,, Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w
miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo,
Bojano ) - Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )”
1. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
45.23.13.00 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
45.20.00.00 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
71.20.00.00 - 0 - Usługi architektoniczne i podobne
71.32.00.00 - 7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmujący cztery osobne części wykonać należy w odniesieniu do prac
projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech
technicznych i jakościowych. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich
części.
Część 2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczemki,
Dobrzewino, Bojano i Koleczkowo (Kontrakt 3.2)
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach, ul. Niebieska, ul. Zielona, ul. Chabrowa, ul.
Turkusowa, ul. Błękitna; [ dz. 365/60, 365/105, 365/106, 365/108, 365/130, 365/143, 365/171 obręb
Dobrzewino ]
b) Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z odc. sieci wodociągowej w Dobrzewinie, (ul. Królewska) ul.
Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska; [ dz. 206/7, 112/2, 287/30÷32, 287/25, 287/54, 286/29÷30,
286/9÷11, 206/49, 206/47, 286/24, 264/8, 263, 280 obręb Dobrzewino ]
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Rycerska, ul. Dworska; [ dz. 377/2, 390/9,
390/11, 390/12, 393/16 obręb Bojano ]
d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Radosna, ul. Platynowa; [ dz. 302/3, 302/5÷7,
302/14÷15 , 302/25 obręb Bojano ]

e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Studzienna ; [ dz. 7/15 , 7/31 obręb Bojano ]
f) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie, ul. Dębowa , ul. Bitwy nad Ślęzą ; [ dz.
479/33, 319/21, 319/12, 347/1, 277/21, 288/7, 343/4 obręb Koleczkowo ]
g) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.2 :
- sieć kanalizacji sanit. DN200 L= 3770 m
- odgałęzienia kan. sanit. 161 kpl
- sieć wodoc. PE90 o dług. 200 m
- odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa kamienno – żwirowego 10600 m²
Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt
3.3).
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w
Dobrzewinie, ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul.
Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna; [ dz. 170/27, 170/25, 165, 166, 167, 160/1÷2, 409/5,
111/25, 111/12, 111/18, 111/4, 171/31, 171/26, 171/38, 171/20, 171/23÷24, 171/14, 171/3, 126/1,
180/24, 180/21, 180/52, 180/30, 159/2, 179/13÷14, 191/9, 192/25÷26, 192/30, 192/32, 191/13,
191/15, 193/4, 195, 205/38÷39, 174, 155, 179/19, 172/1÷2, 189/1÷2, 178/19÷20, 188/71÷72, 188/20,
178/22, 178/25, 178/28, 188/17 obręb Dobrzewino]
b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Miedziana, ul. Złota, ul. Tytanowa; [ dz.
190, 185/1, 185/2, 146/5, 180/15, 146/13÷14, 180/16÷19 obręb Bojano]
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Akacjowa; [dz. 370/1, 370/16 obręb Bojano]
d) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.3:
- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 5850 m;
- sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 890 m;
- sieć wodociągowa PE 90 ÷ 110 mm L = 720 m;
- przepompownia ścieków – 1 kpl
- odgałęzienia kan. sanit. ok. 197 kpl
- odgałęzienia wodociągowe ok. 20 szt
- odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 13400 m²
Część 4. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( wraz z siecią wodociągową ) w m.
Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.4).
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Strażacka, ul. Rubinowa, ul. Bukowa; [dz.
204, 202/3, 202/6, 205/6, 406/5÷6, 208/16, 205/46, 205/16, 205/57÷58, 213, 215/19, 215/15, 208/7,
215/22÷23, 215/33, 217/1, 216/2, 112/2, 256, 255/1, 254/1, 253, 251, 252/7 obręb Dobrzewino]
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Stolarska; [192/20÷22, 192/3, 192/5,
180/28, 180/56 (180/54) obręb Dobrzewino]
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanie, ul. Nad Rozlewiskiem – ul.
Poległych Żołnierzy , ul. Majora Bojana; [dz. 153/18, 153/19, 153/29, 538/19, 147, 190, 193/9,
193/10, 194/10, 194/11, 191/1, 267, 269/2, 268/2, 546/6 obręb Bojano]
d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Bojanie,
ul. Majora Bojana, ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Borowikowa, ul. Jeżynowa; [dz. 418, 209/4, 263/10,
263/35, 212, 210, 213/1, 213/13, 215, 169/4, 170, 169/2, 171/11, 216/8, 216/22, 511/13, 511/14, 511/25
obręb Bojano]
e) Budowa sieci wod.-kan. w Bojanie, ul. Kwiatowa, ul. Wybickiego, ul. Złocista, ul. Przytulna, ul.
Promienna; [dz. 37/66, 37/9, 37/61, 37/64, 36/11, 36/6, 36/15÷16, 34/17÷19, 475/4, 46/8, 33/8, 33/12,
47/9÷14, 51/39÷40, 51/37, 51/6, 33/4, 52/4÷5, 52/1÷2, 52/16÷17, 512/8, 512/5, 41/2, 43/22÷23, 43/14,
53/19 obręb Bojano]
f) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.4:
- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=6015 m
- sieć kanalizacji sanit. DN250 L=120 m
- odgałęzienia kan. sanit. ok. 189 szt.
- sieć wodociągowa PE 90 dług. 1230 m
- odgałęzienia wodoc. - 33 szt.
- odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 12100 m²
- odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt bet. 1500 m²

Część 5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojano,
Koleczkowo i Karczemki (Kontrakt 3.5).
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Bojanie, ul. Zachodnia, ul. Rydzowa,
ul. Jagodowa, ul. Poległych Żołnierzy, ul. Św. Józefa, ul. Św. Mikołaja, ul. Jana Chrzciciela, ul.
Gryfa Pomorskiego, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa; [dz. 218, 221/1, 231, 349, 234/10, 350/15,
348/29, 348/44, 352, 357/32, 348/16, 348/66, 348/32, 298/2, 345/9÷10, 345/17, 216/27, 216/26, 216/4,
216/15, 173/1, 173/5, 173/15, 174/10, 539/5, 535/2, 219/16, 219/20, 219/22, 219/25, 220, 173/12 o.
Bojano]
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach , ul. Łąkowa , ul.
Ogrodowa; [dz. 123/39, 123/61, 124/1, 125/9 obręb Dobrzewino]
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie; ul. Kamieńska, ul. Braci Liedtków, ul. Leśna
Polana, ul. Wysoka, ul. Marchowska; [dz. 173/1, 173/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/10, 146/9, 146/14,
146/15, 146/18, 146/19, 146/28, 146/29, 201/1, 201/6, 182/5, 182/1, 183/13, 200/1, 208/1, 208/22÷25,
208/10, 183/1, 209/1, 330/1, 492/4, 209/10, 209/22, 218/26, 218/24, 218/17, 207/10, 207/11, 329, 211/6,
327, 328, 211/5, 211/15, 211/7, 495 obręb Koleczkowo]
d) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.5:
- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L = 6200 m;
- sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 390 m;
- sieć wodociągowa PE 90 mm L = 700 m;
- przepompownia ścieków – 1 kpl
- odgałęzienia kan. sanit. ok. 207 kpl
- odgałęzienia wodociągowe ok. 27 szt
- odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 16600 m²
- odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych / bet. 900 m²
- odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m²
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z
załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa projekt stanowiąca załączniki 2, 3, 4, 5 do SIWZ.

III. a) Informacja dotycząca zatrudnienia osób przez Wykonawcę,
Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę
Zamawiający określa w załączniku nr 2, 3, 4, 5, do SIWZ (umowa - projekt § 26) wymagania dot.
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2016 poz. 1666).

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji całego zamówienia: od podpisania umowy do 15.11.2019 r. z zastrzeżeniem, że
zakres robót obejmujący wykonanie poszczególnych części, Wykonawca zobowiązany jest wykonać do
dnia:
a) część 2 - 15 kwiecień 2019 r.
b) część 3 - 15 listopad 2019 r.
c) część 4 - 15 październik 2019 r.
d) część 5 - 15 listopad 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełnienia tych warunków
1. Za spełnienie warunku - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Zamawiający uzna:
- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5)
2. Za spełnienie warunku - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Zamawiający uzna:
- przedłożenie dokumentu ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający,
że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej dla części 2 –
1.900.000,00 PLN dla części 3 – 3.200.000,00 PLN dla części 4 – 3.500.000,00 PLN dla części 5 –
3.400.000,00 PLN (w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż określono w tym punkcie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego
na PLN według średniego kursu PLN do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do BZP).
- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5)
3. Za spełnienie warunku – posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna:
a) dysponowanie przez wykonawcę
- Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z zakresem
wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego (zał. nr 4 do SIWZ
przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5) wraz z zobowiązaniem (zał. nr 5 do SIWZ
przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5) – jeśli dotyczy.
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., Poz. 1278) lub innych wcześniej obowiązujących
przepisów.
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 4 do SIWZ
przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5)
c) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5)
5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu z postępowania
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych
pakietach nr 2 - 5).
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
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
c) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie (zał. nr 6 do
SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5).
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w dziale V ust. 3
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż sytuacja, o której mowa w ust. 6 wystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących 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.
UWAGA – dotycząca warunku zdolności technicznej:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, przynajmniej jeden z Wykonawców musi
w pełni spełniać warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.
2) W przypadku, gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie zdolności
technicznej, podmiot udostępniający zdolności techniczne musi spełniać warunek w całości.

VI. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej
specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5).
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 niniejszego działu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Oświadczenia
te
mają
potwierdzać
spełnianie
warunków
udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
niniejszego działu (zał. nr 2 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 – 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego działu oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi (zał. nr 5 do SIWZ przedstawiony w
poszczególnych pakietach nr 2 - 5).
W szczególności zobowiązanie winno określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane których wskazane zdolności dotyczą.

VI a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
1. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na

stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi (zał.
nr 6 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5).

VI b) Wykaz oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających
spełnienie warunków) jakie ma dostarczyć Wykonawca którego
oferta została najwyżej oceniona
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Opłacony dokument ubezpieczenia OC, a w przypadku jego braku inny dokument, potwierdzający,
że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej dla części 2 –
1.900.000,00 PLN dla części 3 – 3.200.000,00 PLN dla części 4 – 3.500.000,00 PLN dla części 5 –
3.400.000,00 PLN (w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż określono w tym punkcie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego
na PLN według średniego kursu PLN do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do BZP).
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
określonymi we wzorze stanowiącym (zał. nr 4 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych
pakietach nr 2 - 5)
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
d) dokument stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
e) oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli
dotyczy (brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi
siłami).
f) pisemne zobowiązanie podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wzór
zobowiązania stanowi (zał. nr 5 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5) –
jeśli dotyczy.
g) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt c – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
h) dokumenty, o których mowa w pkt c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
i) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt g), 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.
j) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.

VII. Dokumenty do dostarczenia w dniu składania OFERT.
1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ przedstawiony w
poszczególnych pakietach nr 2 - 5).
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej
specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5).
3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5).
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o
których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego działu SIWZ.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również realizacji zamówienia udziela:
w sprawach dotyczących SIWZ i przedmiotu zamówienia P. Ryszard Dampc i P. Marcin Machaliński
pok. Nr 9 lub 8, tel./fax: (58) 676-44-28 lub 39.

IX. Wymagania dotyczące wadium
−

Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości dla poszczególnych części:
a) część 2 – 9.000,00 zł
b) część 3 – 10.000,00 zł
c) część 4 – 13.000,00 zł
d) część 5 – 11.000,00 zł
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
• kwotę gwarancji,
• termin ważności gwarancji
• zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3) Postanowienia pkt IX.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt.
IX.2.1)b) i IX.2.1)e).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Rumia Spółdzielczy 57835100030000022820000050 – z dopiskiem wadium do przetargu
Nr ZP/3/31/2018
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego:
Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, pokój nr 8, w godzinach 7.30 – 15.30.
Dopuszcza się dołączenie do Oferty oryginału wadium będącego każdą inną formą niż pieniądz.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Utrata wadium.
1. 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.
2. 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.

X. a) Informacje dotyczące ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
a) Część 2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczemki,
Dobrzewino, Bojano i Koleczkowo (Kontrakt 3.2)
b) Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.3)
c) Część 4. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z siecią wodociągową) w m.
Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.4)
e) Część 5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojano,
Koleczkowo i Karczemki (Kontrakt 3.5)

X. b) Informacje dotyczące ofert wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. c) Informacje dotyczące umowy ramowej
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej

X. d) Informacje dotyczące zamówień o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług oraz robót budowlanych, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz robót budowlanych związanych z Projektowaniem i
budową kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino,
Karczemki, Koleczkowo, Bojano) w zakresie oraz na warunkach określonych w zamówieniu
podstawowym.

XI. Informacja o podwykonawcach
1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców, na
warunkach ustalonych w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom, Zamawiający
żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców.
Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przez podwykonawców, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca poda (o ile są mu znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
niniejszym pkt, w trakcie realizacji zamówienia, a także informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym terminie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
Powyższe ma zastosowanie również do powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom.

6.

7.

Brak spełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ) spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Wymagania dotyczące treści, jakie winny być zawarte w umowach o podwykonawstwo:
1) określenie terminu płatności, nie dłuższego niż 14 dni, od dnia dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawcy usługi lub roboty
budowlanej,
2) określenie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony w
umowie – dla danego zakresu – zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
3) termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
zakończenia i zgłoszenia do odbioru prac Wykonawcy,
4) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być
późniejszy niż odbiór robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) precyzyjne określenie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,
6) wskazania wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z
następującymi zastrzeżeniami:
a) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,
b) ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o
podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie
będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą
c) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi musi
zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres
powierzany do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może
przekroczyć wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie będącym załącznikiem do
umowy Zamawiającego z Wykonawcą
7) zapisy w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami umowy z Zamawiającym,
8) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako termin
dostawy należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący
przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być potwierdzony podpisanym przez strony
protokołem odbioru.
9) obowiązek określenia, iż dokumentem potwierdzającym wykonanie prac przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru. W przypadku, jeśli
w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie, a następnie
przedstawienie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot
podwykonawstwa, tzn. protokół z wykonania robót bez wad i usterek,
10) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
powinien być spójny ze sposobem rozliczania określonym w umowie między Zamawiającym a
Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,
11) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania umowy między
Zamawiającym a Wykonawcą,
12) do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych winien być załączony kosztorys wraz
z informacją, których z pozycji z harmonogramu Wykonawcy umowa o podwykonawstwo
dotyczy;
Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji
określać numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowiącego załącznik do Umowy między
Zamawiającym a Wykonawcą. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robót
powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,

8.

9.
10.

11.

13) wymóg, iż w przypadku powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom,
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego
brak podstaw wykluczenia wobec tego dalszego podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
3) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,
4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzecz
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz kar umownych z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy są uprawnieni do jego reprezentacji.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników
konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum
wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem
kompletnej oferty.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z
załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie,
do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola
wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

XIII. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem 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.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty, sposób badania i oceny
ofert
1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub ręcznie atramentem
nieścieralnym, spięta w sposób trwały.
4. Oferta zostanie podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, w tym załączniki,
zostaną parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby
upoważnione do podpisania oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie to powinno być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Ze względu na nałożony na zamawiającego w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu,
z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest sporządzić kopie elementów
jawnych oferty. Kopie, która będzie udostępniona do wglądu innym uczestnikom postępowania,
powinna zawierać spięte w sposób trwały wszystkie elementy oferty, zawierające informacje nie
stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.),
wszystkie strony kopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do podpisania oferty. Wykonawca nie musi składać kopii elementów jawnych, jeśli
oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. W przypadku gdyby wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu,
kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie
dokumentu.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w
inny sposób.
10. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostanie odrzucona.
11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12. Zamawiający poprawia w ofercie.
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w ofercie
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
14. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo
zamówień publicznych.

XV. a) Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż:
1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją
także na tej stronie.
4. 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. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
6. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego lub wykonawców wymagają
formy pisemnej.
7. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na
piśmie przez przekazującego.

XV. b) Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu opisanym adresem składającego ofertę,
adresem zamawiającego oraz hasłem w zależności, do której części składa ofertę:
a) OFERTA – ,,Część 2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Karczemki, Dobrzewino, Bojano i Koleczkowo (Kontrakt 3.2)” – nie otwierać przed 14.05.2018
r. godz. 1000
b) OFERTA – ,,Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i
Bojano (Kontrakt 3.3)” – nie otwierać przed 14.05.2018 r. godz. 1000

c) OFERTA – ,,Część 4. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z siecią
wodociągową) w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.4)” – nie otwierać przed 14.05.2018
r. godz. 1000
d) OFERTA – ,,Część 5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Bojano, Koleczkowo i Karczemki (Kontrakt 3.5)” – nie otwierać przed 14.05.2018 r. godz. 1000
Uwaga! W przypadku, gdyby wykonawca składał ofertę na więcej niż jedną część, poszczególne
części zamówienia powinny być złożone w oddzielnych opakowaniach jako oddzielne oferty.

2. Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do
składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i
formie przewidzianej dla oferty z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem
,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie, Nr 1 – Biuro Obsługi.
Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2018 r. o godz. 930.
Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 1000 (w siedzibie
zamawiającego).
Otwarcie jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy firm i adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności.
Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 dostarcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę na podstawie SIWZ i dokumentacji dołączonej do SIWZ. Podana cena
będzie ceną ryczałtową i powinna uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. 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, w szczególności w zakresie:
4. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 7 niniejszego działu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 7 niniejszego działu.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami (1 % = 1 pkt):
a) Cena = 60 pkt
b) Gwarancja = 40 pkt

2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
a) Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 60 pkt
gdzie:
C - cena
Cmin cena najniższa
Cb – cena badana
b) Kryterium gwarancja:
L.P.
1.
2.
3.

Gwarancja
36 m-cy
48 m-cy
60 m-cy

Ilość pkt.
30
35
40

3. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 93 tejże ustawy.
2. Wykonawcy, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą przed zawarciem umowy
dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu (pok. Nr 8 – Referat ZP
- UG Szemud) n/w dokumenty:
a) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych, zaświadczeń lub decyzje o wpisie do
centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z
uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów
zagranicznych – dokumenty równoważne) osób uczestniczących w realizacji zamówienia, tj:
Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (dotyczy wszystkich części)
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2% ceny wykonania całego zamówienia brutto.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
• kwotę gwarancji,
• termin ważności gwarancji,
• zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego”.
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Rumia Spółdzielczy 57835100030000022820000050 – z dopiskiem zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, przetarg Nr ZP/3/31/2018
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3uPzp.
6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 uPzp.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Za dzień wykonania zamówienia i uznania przedmiotu zamówienia za należycie wykonane
Zamawiający uzna dzień wydania Protokołu Odbioru Końcowego.
3) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4) Kwota, o której mowa w pkt. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

XXI. Zamawiający zamierza zapisać w umowie następujące
postanowienia
Umowa – projekt w załączeniu ( zał. Nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ).

XXII. Środki ochrony prawnej

Zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia
24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.

XXIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umowa - projekt część – (2)
Harmonogram rzeczowo finansowy.
Umowa - projekt część – (3).
Harmonogram rzeczowo finansowy.
Umowa - projekt część – (4).
Harmonogram rzeczowo finansowy.
Umowa - projekt część – (5).
Harmonogram rzeczowo finansowy.
Program funkcjonalno użytkowy z załącznikami.

Pakiet załączników dla części 2, 3, 4, 5 składa się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz ,,Oferta”.
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie.
Zobowiązanie.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

