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ZAMAWIAJĄCY:
GMINA GŁUSZYCA
58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55
Tel. (74) 84 59 479; fax (74) 84 56 339
www.bip.gluszyca.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca”
CPV: 45.23.14.00-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
31.31.10.00-9 Podłączenia energetyczne
31.32.12.10-7 Kabel niskiego napięcia
31.50.00.00-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
71.25.00.00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 900
Otwarcie ofert o godz. 915
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr 565995-N-2018 w dniu 30.05.2018 r.

Podstawa prawna
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej Pzp) – w sprawach
nieuregulowanych Pzp, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) (dalej KC).
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Zatwierdzam do stosowania:
Zastępca Burmistrza Głuszycy
(-) Grzegorz Szymański

Głuszyca, dnia 30 maja 2018 r.

IiR.271.3.5.2018

SPIS TREŚCI
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
ROZDZIAŁ I
ROZDZIAŁ II
ROZDZIAŁ III
ROZDZIAŁ IV

Zamawiający
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Zamówienia uzupełniające
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ V
ROZDZIAŁ VI
ROZDZIAŁ VII
ROZDZIAŁ VIII

ROZDZIAŁ IX
ROZDZIAŁ X
ROZDZIAŁ XI
ROZDZIAŁ XII
ROZDZIAŁ XIII
ROZDZIAŁ XIV
ROZDZIAŁ XV
ROZDZIAŁ XVI
ROZDZIAŁ XVII
ROZDZIAŁ XVIII
ROZDZIAŁ XIX
ROZDZIAŁ XX
ROZDZIAŁ XXI

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
Podstawy wykluczenia Wykonawcy
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
Wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania oferty
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Informacje dotyczące umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy
Przetwarzanie danych osobowych
Środki ochrony prawnej
Postanowienia końcowe

Załączniki

2

IiR.271.3.5.2018

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
ROZDZIAŁ I. Zamawiający
GMINA GŁUSZYCA
58-340 Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55
Tel. (74) 84 59 479; fax (74) 84 56 339
www.bip.gluszyca.pl
ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http:
www.bip.gluszyca.pl, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) została opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego http: www.bip.gluszyca.pl.
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany
jest do monitorowania strony do dnia składania ofert, gdyż mogą tam zostać zamieszczone wyjaśnienia
oraz ewentualne zmiany treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SIWZ i będą
dla Wykonawców wiążące.
ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: „Budowa
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca”. Zadanie zostało podzielone na dwie części.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.
1) Wykonawca, który składa ofertę tylko na jedną część, wypełnia odpowiedni podpunkt punktu 1
Formularza oferty, w pozostałym wpisuje „nie dotyczy”;
2) Wykonawca, który składa ofertę na dwie części jednocześnie, składa tylko jedną ofertę wypełniając
wybrane podpunkty punktu 1 Formularza oferty.
Część I: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Pionierów w miejscowości Głuszyca, gmina Głuszyca”
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz jezdni przy ul. Pionierów wraz
z przejściem pieszym do ul. Kolejowej w miejscowości Głuszyca w woj. dolnośląskim. Na odcinku drogi
objętym opracowaniem w chwili obecnej nie istnieje oświetlenie drogowe. Celem zadania jest budowa
oświetlenia ul. Pionierów oraz ciągu pieszego od budynków przy ul. Pionierów do ul. Kolejowej
w Głuszycy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Projekt przewiduje zabudowę 24 nowych stanowisk oświetleniowych, w tym 9 słupów wysokich 8 m
oraz 15 słupów 6 m typu parkowego wyposażonych odpowiednio w oprawy ze źródłami LED o mocy
55W (ciąg drogowy) i 26W (ciąg pieszy) zasilonych z nowej szafki oświetleniowej SO. Należy dokonać
geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla oświetleniowego wraz z wyznaczeniem stanowisk
słupów. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci oświetleniowej. Jako
konstrukcje wsporcze projektuje się słupy stalowe, stożkowe, wkopywane do ziemi, ocynkowane
ogniowo, o wysokości odpowiednio 6m i 8m.
Planowany przedmiar prac:
1. kopanie rowów
2. przewierty mechaniczne
3. ułożenie rur osłonowych
4. układanie uziomów w rowach kablowych
5. nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

zasypywanie rowów dla kabli
wykopy ręczne pod szafkę oświetleniową
wywóz ziemi
układanie kabli
zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego
szafka SO
montaż i stawianie słupów oświetleniowych w ilości 9 szt. (wys. 8 m)
montaż wysięgników rurowych 9 szt.
montaż i stawianie słupów oświetleniowych w ilości 15 szt. (wys. 6 m)
montaż przewodów do opraw oświetleniowych
montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa drogowa i oprawa parkowa)
sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
badania i pomiary instalacji uziemiającej
badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
wytyczenie w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
projekt organizacji ruchu

Zakres prac należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarem robót.
Część II: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Dolnej w miejscowości Głuszyca, gmina Głuszyca”
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz jezdni przy ul. Dolnej wraz
z placem (targowym) w miejscowości Głuszyca w woj. dolnośląskim. Na odcinku drogi objętym
opracowaniem w chwili obecnej nie istnieje oświetlenie drogowe. Celem zadania jest budowa oświetlenia
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Projekt przewiduje zabudowę 15 nowych stanowisk oświetleniowych o wysokości 8 m, w tym 2 słupów
z podwójnym wysięgnikiem wyposażonym odpowiednio w oprawy ze źródłami LED o mocy 55 W
zasilonych z nowej szafki oświetleniowej SO. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy
projektowanego kabla oświetleniowego wraz z wyznaczeniem stanowisk słupów. Na planie
zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci oświetleniowej. Jako konstrukcje wsporcze
projektuje się słupy stalowe, stożkowe, wkopywane do ziemi, ocynkowane ogniowo, o wysokości
odpowiednio 6m i 8m.
Planowany przedmiar prac:
1. kopanie rowów
2. przewierty mechaniczne
3. ułożenie rur osłonowych
4. układanie uziomów w rowach kablowych
5. nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
6. zasypywanie rowów dla kabli
7. wykopy ręczne pod szafkę oświetleniową
8. wywóz ziemi
9. układanie kabli
10. zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego
11. szafka SO
12. montaż i stawianie słupów oświetleniowych w ilości 9 szt. (wys. 8 m)
13. montaż wysięgników rurowych 9 szt.
14. montaż i stawianie słupów oświetleniowych w ilości 15 szt. (wys. 6 m)
15. montaż przewodów do opraw oświetleniowych
16. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa drogowa i oprawa parkowa)
17. sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
18. pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
19. badania i pomiary instalacji uziemiającej
20. badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
21. wytyczenie w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
22. projekt organizacji ruchu
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Zakres prac należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarem robót.
Osoby realizujące przedmiotowe zadanie:
1. Wszelkie prace budowlane winny być nadzorowane przez kierownika budowy posiadającego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe związane z nadzorem nad inwestycją polegającą na budowie,
przebudowie lub rozbudowie oświetlenia drogowego lub ulicznego.
2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, minimum 2 osób wykonujących
prace budowlano-montażowe, tj. roboty z zakresu układania linii kablowej oraz roboty z zakresu
montażu i stawiania słupów wraz z osprzętem, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje
w budownictwie, kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących obsługę
geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych.
3. Wykonawca, w terminie 5 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę, sporządzonych w sposób uniemożliwiający
odczytanie danych wrażliwych, tj. adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia
itp., zawartych z ww. pracownikami, przy pomocy których będzie on realizował umowę.
4. W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek
z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce
innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii umowy
z każdym nowym pracownikiem, mającym realizować przedmiot zamówienia. Obowiązek ten
Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych i w formie określonej przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień i/lub złożenia dodatkowych
dokumentów w powyższym zakresie.
6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca integralną
część niniejszej SIWZ.
Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) urządzenie placu budowy, wykonanie podłączeń energetycznych i wodociągowych dla potrzeb
placu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
2) oznakowanie terenu budowy,
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź
urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
4) dokonania uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
5) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy,
6) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji
odpadów w cenie ryczałtowej,
8) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go najpóźniej do dnia odbioru
końcowego,
9) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
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10) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski,
11) Wykonawca zapewnia osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, odpowiedzialną za
nadzór nad realizacją budowy.
UWAGA:
1) Zamawiający zwraca się z prośbą o sprawdzenie na stronie internetowej, na której umieszczona jest
niniejsza specyfikacja, czy zostały dołączone załączniki do SIWZ lub zapytania i odpowiedzi.
2) Zamawiający informuje, że projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ, jest dokumentem podstawowym dla wyceny
wartości zamówienia.
3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał (na swój koszt) wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a także
zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją i pozyskania dodatkowych informacji, które mogą
być niezbędne w przygotowaniu oferty.
4) W przypadku, gdy w SIWZ lub dokumentacji projektowej został wskazany znak towarowy
(marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat,
specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują
one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
5) Ilekroć w dokumentacji proketowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć
polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy
w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 3 ustawy Pzp.
6) Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których
zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji
przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić
stosowne dokumenty i uzyskać akceptację Zamawiającego na ich wbudowanie.
2.
Zamówienia z wolnej ręki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania zadania w terminie do 28 września 2018 r.

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu;
1.2) spełniają warunki w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione
warunki dotyczące:
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
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Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej
z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 110 000,00 zł
2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim
zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego lub drogowego o wartości co
najmniej 150 000,00 zł i udokumentuje, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
 co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadająca doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu obowiązków kierownika budowy
inwestycji porównywalnej swym zakresem z przedmiotem zamówienia;
 osobami realizującymi przedmiot zamówienia, zatrudnionymi na umowę o pracę.
ROZDZIAŁ VI Podstawy wykluczenia Wykonawcy
Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego zajdą przesłanki określone w art. 24
ust. 1 Pzp.
Dodatkowo, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
ROZDZIAŁ VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
1) Etap I. Zamawiający dokona oceny ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy; następnie
zostanie sprawdzona oferta Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów – ocena
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach dołączonych do oferty stanowić będzie
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu,
2) Etap II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta będzie najwyżej
oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki do SWZ (załącznik nr 2 i nr 3). Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo do oferty należy dołączyć
odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy,
jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku
polegania na zasobach podmiotu trzeciego należy dołączyć również pisemne zobowiązanie. Do
oferty nie należy dołączać oświadczenia dotyczącego przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, składa oświadczenie dla tych podwykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby – składa także oświadczenie. Do oferty należy dołączyć pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczące zakresu udostępnienia jego zasobów (zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 8 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych
podmiotów dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmiot ten
musi realizować roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia
ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) 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, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
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3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
4) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 110 000,00 zł,
6) dowody potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
7) uproszczony kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót, który pełni
funkcję pomocniczą przy opracowywaniu kosztorysu),
8) Wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, wykonujących
czynności w zakresie realizacji przedmiotu 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. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 5 dni, licząc od dnia
udzielenia zamówienia, przedstawić potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów
o pracę osób wskazanych w wykazie.
9) Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, przed podpisaniem umowy, zobowiązany
będzie do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy
oraz doświadczenie przy nadzorowaniu.
10) Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom (o ile dotyczy).
11) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, musi przedłożyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9. Dokumenty Wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej, mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca
na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”).
Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt. 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
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2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 11, 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.
ROZDZIAŁ VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ (IiR.271.3.5.2018). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina
Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail osób uprawnionych w imieniu Zamawiającego
do kontaktów z Wykonawcą lub faksem na nr 74 84 56 339.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 6.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez
Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonana zmiana zostanie udostępniona
na stronie internetowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
1) w sprawach merytorycznych – Katarzyna Łazanowska, e-mail: k.lazanowska@gluszyca.pl
2) w sprawach proceduralnych – Barbara Miszczuk e-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl
Korespondencję elektroniczną w sprawie przetargu należy kierować na oba powyższe adresy e-mail.
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
13. Zamawiający prowadzi protokół postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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14. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp (podczas otwarcia
podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach).
17. Oświadczenie dotyczące części oferty zastrzeżonej jako obejmującej tajemnicę przedsiębiorstwa
powinno być wyrażone poprzez wypełnienie pkt. 12 załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty).
Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się
dokumenty te umieścić w osobnym opakowaniu i stanowić będą oddzielną część oferty. Powinny
zawierać kolejną numerację stron i być opisane „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - nie udostępniać
osobom trzecim”. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia zwalnia Zamawiającego z obowiązku zachowania poufności
wskazanych w ofercie informacji.
18. Po otwarciu złożonych ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi
wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający po otrzymaniu
wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić
przeglądanie oferty, dokona Zamawiający.
19. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą
być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy,
według zasad określonych w §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128).
ROZDZIAŁ IX. Wadium
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe
w wysokości:
1) dla Części I – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
2) dla Części II – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku
Spółdzielczym w Świdnicy o/Głuszyca – nr rachunku: 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku
bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca
dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum dwa dni robocze przed terminem składania ofert,
aby kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną złożenia
oferty.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Punkcie
Obsługi Klienta, pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 przed terminem
składania ofert. Z treści dokumentu wadialnego muszą wynikać wszystkie okoliczności opisane
w pkt. 10 niniejszego rozdziału.
Do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia
wadium.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza.
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Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówi 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,
4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 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.
8.

ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą
1.
2.

3.

4.
5.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na siedem dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania z ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę nie
powoduje utraty wadium, ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182
ust. 6 Pzp).

ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowywania oferty
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami
składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku
polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu
oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Załączniki do oferty winne być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności
wskazanej na formularzu oferty przygotowanej w sposób zabezpieczający przed dekompletacją.
Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje Wykonawcy mogą składać na własnych
drukach pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do
specyfikacji. Zmiana treści załączników dołączonych do specyfikacji jest niedopuszczalna.
Dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane na każdej zapisanej stronie, przez osobę/y
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich
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9.
10.

11.

12.
13.

podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu Wykonawców
uznaje się:
1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach spółdzielni lub rejestrach
przedsiębiorstw,
2) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy,
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty,
4) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie
będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
W przypadku oferty składanej wspólnie, ofertę należy opatrzyć pełną nazwą i dokładnym adresem
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, z zaznaczeniem lidera (pełnomocnika).
Wszelkie poprawki naniesione w ofercie lub w załącznikach przez Wykonawcę, winny być
parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty, kiedy zostały naniesione
zmiany.
Informacje dodatkowe – Zamawiający nie przewiduje
1) zawarcia umowy ramowej,
2) składania ofert wariantowych,
3) prawa opcji,
4) rozliczenia w walutach obcych,
5) przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7) dynamicznego systemu zakupów,
8) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie:
Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie, zawierać dane
adresowe Wykonawcy, opisana:
„Oferta na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Głuszyca” - nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert”.

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno
być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
16. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca
Wykonawcom ich oferty.
ROZDZIAŁ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
2.
3.
4.
5.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55,
pok. nr 1 – Punkt Obsługi Klienta - do godz. 900 dnia 15 czerwca 2018 r.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 niniejszego
rozdziału zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 – sala nr 11. Otwarcie ofert jest jawne.
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6.

7.
8.

Część jawna polega na sprawdzeniu, czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone oraz
otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw i adresów
Wykonawców, cen ofertowych, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.gluszyca.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu załączonym do SIWZ.
Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi dokumentacja projektowa oraz projekt umowy.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np.:
materiałów, organizacji terenu budowy, rozbiórki, wywozu i składowania gruzu itp.).
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za wykonanie całości zadania. Wykonawca musi uwzględnić
wszystkie roboty, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
4. Cenę ryczałtową należy ustalić w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy przedmiotowego
zamówienia publicznego uwzględniając zakres zamówienia opisany w niniejszej SIWZ oraz
w załącznikach.
5. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
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.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
9. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, tj. wartość wyrażoną
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie
robót. W tak rozumianej cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług
oraz podatkiem akcyzowym.
10. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki
i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia
postępowania.
11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
12. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
13. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Kryterium I – cena oferty - waga 60%
2. Kryterium II – okres gwarancji w miesiącach – waga 40%
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Ad.1. Kryterium ceny – waga 60%
Cena najniższa z oferowanych
C= -------------------------------------------------- x 60pkt
Cena oferty badanej
gdzie: C – liczba uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 60 pkt.
Ad. 2. Kryterium gwarancji– waga 40%
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach – jako 36, 42, 48, 54 lub 60. Ilość punktów
w kryterium okres gwarancji będzie wyliczona wg następującej zasady:
- minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji 36
miesięcy (gwarancja wymagana) nie podlega ocenie przez Zamawiającego – 0 punktów.
- okres gwarancji - 42 miesiące – 5 punktów.
- okres gwarancji - 48 miesięcy – 10 punktów.
- okres gwarancji - 54 miesiące – 20 punktów.
- okres gwarancji - 60 miesięcy – 40 punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi: 40 pkt.
Łączna ilość punktów dla danej oferty zostanie wyliczona wg wzoru:
P = C+ G
P – suma uzyskanych punktów
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena
G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta
niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów
ROZDZIAŁ XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
1.
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4.

5.

6.

7.

8.

Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację
zamówienia.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminami określonymi wyżej, jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie
odrzucono żadnej oferty.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy
zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań
formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający
wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca
na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. Zamawiający zatrzymuje
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązaniu przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Proponuje się (w celu
ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in. następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego
2) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia,
3) umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta,
4) umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum – może nim być Pełnomocnik
wskazany w ofercie,
5) wskazywać podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców konsorcjum,
6) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
7) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego,
8) wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) Zamawiający dokonywać będzie z liderem
konsorcjum,
9) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarnie za
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
10) nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.

ROZDZIAŁ XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu
na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić pisemną zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę wraz z odsetkami, stosownie do art. 148 ust. 5
ustawy Pzp.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniądzu nie może
wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od
Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do
treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez
zastrzeżeń.

ROZDZIAŁ XVII. Informacje dotyczące umowy
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Podstawą zawarcia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz oferta przedłożona w przetargu.
Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została wybrana winien wnieść wymagane zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy przed podpisaniem umowy realizacyjnej,
przedłożą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum.
Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami. Jeżeli
Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy
z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy.
Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy poświadczone za zgodność
z oryginałem dokumenty kierownika budowy, tj. kopię uprawnień budowlanych oraz aktualnego
zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

ROZDZIAŁ XVIII. Istotne dla stron postanowienia umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9
do SIWZ
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ROZDZIAŁ XIX. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Głuszyca;
 Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych
jest Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa
jednostce E-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
*

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

ROZDZIAŁ XX. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
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3) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
2. Informacje o nieprawidłowościach:
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 Pzp.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
3. 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 Pzp.
2) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.
4. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały
w art. 198a-198d ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXI. Postanowienia końcowe
1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – w sprawach
nieuregulowanych Pzp, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).
Zawartość dokumentacji przetargowej:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz oferty (załącznik 1 do SIWZ)
Oświadczenia (załączniki 2-3 do SIWZ)
Informacja dotycząca grupy kapitałowej (załącznik 4)
Załączniki dla wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (załączniki 5-8)
Projekt umowy (załącznik 9 do SIWZ)
Dokumentacja projektowa
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