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Wykonawcy zobowiązani są do zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
niniejszej SIWZ.
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Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) „postępowaniu” lub „postępowaniu o udzielnie zamówienia” – należy przez to
rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane w trybie
przetargu nieograniczonego.
2) „SIWZ”, - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami,
3) „ustawie” lub „Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
4) „Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego,
5) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Gminę Celestynów.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Celestynów, ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532-105-76-50 REGON: 013268965
www.celestynow.pl, ug@celestynow.pl
telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11
II. INFORMACJE OGÓLNE.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 18433), dalej
Pzp, oraz aktów wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39
Pzp).
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Pzp oraz aktów wykonawczych.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolnie wybraną część
zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia.
Wykonawca, który złoży ofertę na więcej niż 1 część postępowania, musi liczyć się z
możliwością zlecenia mu wszystkich części zamówienia i mieć odpowiednie zaplecze
techniczne i osobowe umożliwiające mu prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do
SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
III.

1.

PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA PODOBNE

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie
polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego
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2.

zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 30 % wartości zamówienia
podstawowego i została w niej uwzględniona. W szczególności Zamawiający przewiduje
w ramach tych zamówień wykonanie projektów/opracowań/badań itp.
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie okaże się
konieczne w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i będzie niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w
odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres
zamówienia, termin jego wykonania lub wynagrodzenie Wykonawcy oraz inne elementy
niezbędne do realizacji zamówienia), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą
zamówienia podstawowego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów. Zamawiający podzielił zamówienie na
10 odrębnych części postępowania:

Część 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej nr 270119W, tj. ul. Ludowej w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr
365, obr. 1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości drogi 138 mb;
Część 2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej nr 270105W, tj. ul. Dębowej w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr
378, 379, obr. 1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości drogi 160 mb;
Część 3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
ulicy gminnej tj. ul. Skupiewskiego wraz z 2 sięgaczami w miejscowości Celestynów,
dz. ewidencyjna nr 905, obr. 1-Celestynów, Gmina Celestynów, początek projektowanej ulicy
od ul. Wrzosowej łącznie z dwoma sięgaczami o przybliżonej długości drogi 180 mb;
Część 4. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
ciągu ulic gminnych:
- nr 270133W ul. Radzińska w miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 148,
obr 1- Celestynów, gmina Celestynów, na odcinku od ul. Otwockiej do działki ew. nr 1354
o przybliżonej długości 380 mb.
- ul. Sucharskiego w miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 135/10, 135/16, 1304, 1310,
obr 1-. Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości 265 mb;
- ul. Otwocka w miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 130, 136/3, 137/1 obręb 1-Celestynów,
Gmina Celestynów, na odcinku od ul. Otwockiej o przybliżonej długości 350 mb.
-ul. Zielona w miejscowości Celestynów, dz. Ew. nr 143/4, 142/4, obręb 1-Celestynów, Gmina
Celestynów o przybliżonej długości 150 mb.
- ul. Zacisze w miejscowości Celestynów, dz. Ew. nr 141/5, 140/4 obreb 1- Celestynów, Gmina
Celestynów o przybliżonej długości 140 mb.
Część 5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej nr 271604W, tj. ul. Kolejowej w Starej Wsi, dz. ew. nr 705, obręb 12- Stara
Wieś, Gmina Celestynów, na odcinku od ulicy Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego
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o przybliżonej długości drogi 205 mb.
Część 6. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
ulic gminnych:
- nr 270178W, tj. ul. Paprociowa w Zabieżkach, leżąca na dz. ew. nr 46, Gmina Celestynów,
obręb 14- Zabieżki, na odcinku od ul. Słowiczej do końca ulicy o przybliżonej długości 90 mb,
-nr 270185W ul. Ziołowa w Zabieżkach leżąca na dz. ew. nr 37, obręb 14-Zabieżki
o przybliżonej długości 160 mb.
Część 7. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej dz. ew. nr 362 w miejscowości Jatne, obręb 5- Jatne, Gmina Celestynów na
odcinku od drogi powiatowej 2716W o przybliżonej długości ok. 673 mb.
Część 8. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej, tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzeli, Gmina Celestynów, obręb 10Pogorzel, dz.ew.nr 1661, 624, 628 (powiat), 1354, 1353 leżącej wzdłuż linii kolejowej PKP
łączącą się z ul. Otwocką o przybliżonej długości 957 mb wraz z uzyskaniem decyzji o
Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID), zgodnie z obowiązującą ustawą o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zakres opracowania obejmować powinien również skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Główną
(droga powiatowa) oraz parkingi przy ul. Sportowej zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego w miejscowości Pogorzel. Wykonawca przed zaopiniowaniem lub
zatwierdzeniem projektu lub złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) ma obowiązek uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za realizację
zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję przebudowy drogi stanowiącej przedmiot
zamówienia.
Część 9. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej dz. ew. nr 263/8 i 263/9 w miejscowości Ostrów, obręb 8-Ostrów, gmina
Celestynów na odcinka od drogi krajowej nr S 17 w kierunku ul. Lubelskiej do cmentarza
parafialnego o przybliżonej długości ok. 600 mb, uwzględniając w opracowaniu chodnik oraz
połączenie drogi z budowanym wiaduktem nad drogą krajową S17.
Część 10. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z
odwodnieniem ciągu ulic gminnych tj.:
-ul. Wesoła w Celestynowie, dz. ew. nr 429/5, 430/3 obręb 1- Celestynów o przybliżonej
długości drogi 248 mb;
- ul. Widok w Celestynowie, dz. ew. nr 1372 obręb-1 Celestynów o przybliżonej długości
drogi 300 mb.
2.

3.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z osobami
odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego,
2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie
istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości;
3) w przypadku nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w
uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi
w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony
Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
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obejmujących swym zakresem m.in.:
1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej,
2) kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej,
1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji
papierowej; 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji papierowej,
1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu;
5) wykonanie badań geotechnicznych w zakresie projektowanej przebudowy drogi;
6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym
egzemplarzu projektu budowlanego;
7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia;
8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów,
które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na
wycinkę drzew i krzewów;
9) uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID), zgodnie
z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych – dotyczy 8 części postępowania;
10) uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych – dotyczy
1-7 oraz 9-10 części postępowania;
4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do
celów projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
2) wystąpienie ze skutecznym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dotyczy 8 części postępowania;
3) Wykonawca przed zaopiniowaniem lub zatwierdzeniem projektu lub złożeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ma obowiązek uzgadniać z osobami
odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję
przebudowy drogi stanowiącej przedmiot zamówienia – dotyczy 8 części postępowania;
4) projekt w zakresie włączenia w drogę powiatową należy uzgodnić z Zarządem Dróg
Powiatowych w Otwocku – dotyczy 8 części postępowania;
5) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego przedsięwzięcia
oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
5.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do
udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane.
str. 7

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia m. in. wypisy,
wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty
wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia.
Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i
na rzecz Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku niezastosowania się
do powyższego zapisu Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w
dokumentów.
W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie
decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego.
Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania
takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po
przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie
przekazane Wykonawcy.
Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku
zapytań ze strony organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej
realizowanej w ramach przedmiotu zamówienia, a w przypadku potrzeby zmiany
dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał
dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca
nie wywiąże się z powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane
w zamówieniu, a po jej zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia i właściwego usunięcia wad i usterek.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do
odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i
kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z
innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach
budowlanych do projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu
usunięcia kolizji.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
niniejszego zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w
trakcie wykonywanych prac.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z
niniejszego zamówienia.
Wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia
zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w okresie realizacji przedmiotu umowy
(robót budowlanych) od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub terminu
milczącej zgody w przypadku zgłoszenia, jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy.
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego
wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt
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nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych niezbędnych do
wykonania.
18. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z
Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry
techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z
mieszkańcami.
20. W celu prawidłowego wykonania dokumentacji wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić wizję w terenie.
21. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu
i uzgodnić z zamawiającym harmonogram prac projektowych.
22. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie
budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
i pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i
jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy
użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne parametry równoważności.
23. Na zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji
projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa majątkowe na
następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji
dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną bądź analogową
lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego,
2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez zamawiającego,
3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera
przez zamawiającego na jego własne potrzeby,
4) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD,
5) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero,
6) publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
24. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca zobowiązany
jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
25. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji,
w szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość
przekazywanej dokumentacji ponosi wykonawca.
26. W dniu odbioru wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na
elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została
wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i
przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.
27. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych dokumentacji – kosztorysów
i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo na wezwanie
przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika
Zamówień CPV:
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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V. ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
1.

Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na
podstawie
art. 29 ust. 3a:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) osób bezpośrednio wykonujących czynności
w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), z wyjątkiem przypadków
określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy); z wyłączeniem z tego obowiązku projektantów wykonujących
projekty poszczególnych branż. Zamawiający nie określa liczby pracowników
wykonujących czynności wskazane w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii
Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia
zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.
2) 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 powyżej 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.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1
powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
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2.

3.

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać
również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być
zgodny z przepisami ww. ustawy.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Dla 1, 2, 3,4, 5,6,7,9,10 części postępowania - 150 dni od dnia podpisania umowy.
Dla 8 części postępowania - 210 dni od dnia podpisania umowy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO
WYKLUCZENIA.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał:
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dla I - III części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na
wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy /
modernizacji drogi o wartości min. 10.000 zł brutto
dla IV części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy / modernizacji
drogi o wartości min. 50.000 zł brutto
dla V części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy / modernizacji
drogi o wartości min. 10.000 zł brutto
dla VI części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy / modernizacji
drogi o wartości min. 15.000 zł brutto
dla VII części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy / modernizacji
drogi o wartości min. 30.000 zł brutto
dla VIII części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na
wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy /
modernizacji drogi o wartości min. 40.000 zł brutto
dla IX części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy / modernizacji
drogi o wartości min. 30.000 zł brutto
dla X części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy / przebudowy / modernizacji
drogi o wartości min. 20.000 zł brutto
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, a wymagania co do
tych części są tożsame Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się
doświadczeniem i wiedzą dla jednej z części postępowania.
b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował, co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które
upoważniają do projektowania w zakresie dróg, który jest aktualnie wpisany na listę
członków właściwej Izby samorządu zawodowego (dotyczy I-X części
postępowania),
UWAGA – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający uzna za
warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczymi osobami, które
będą świadczyły usługę - nie musi sumować ilości osób.

c) Spełniają warunki udziału w postępowanie dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego
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ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
dla I - III części postępowania niż 10.000,00 zł,
dla IV części postępowania niż 50.000,00 zł,
dla V części postępowania niż 10.000,00 zł,
dla VI części postępowania niż 17.000,00 zł,
dla VII części postępowania niż 30.000,00 zł,
dla VIII części postępowania niż 40.000,00 zł,
dla IX części postępowania niż 30.000,00 zł,
dla X części postępowania niż 20.000,00 zł,
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia musi być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą sumę kwot
ubezpieczenia dla części postępowania, na które Wykonawca będzie składał ofertę.
2.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, o których mowa w ust. 1 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w ust. 1, pkt 2 lit. a) i
b) SIWZ spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykażą te podmioty
łącznie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w ust. 1 pkt 2 lit. c)
SIWZ spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie wykaże jeden z tych wykonawców samodzielnie – Zamawiający
nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących posiadanej sytuacji
ekonomicznej lub finansowej przez 2 lub więcej podmiotów.
4.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
5.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4
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 lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
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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.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 1.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu),
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ. W
celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania,
które określi w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
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której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia zamieszczony zostanie niezwłocznie po
otwarciu ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
6. 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 (wzory
formularzy i dokumentów, na których Wykonawca złoży nw. oświadczenia zostaną
przesłane przez Zamawiającego):
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę określoną przez Zamawiającego.
7.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, 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 – nie krótszym niż 3 dni, chyba, że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
8.
Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 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 z
późn. zm.).
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9.
10.

11.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się
do Zamawiającego w sprawie toczącego się postępowania i do niego Zamawiający
kieruje informacje, korespondencje itp.
Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których
polega Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie
złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty inne niż
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej
przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego –
odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2 1 8 8 z późn.zm.) lub o sobiście lub za pośrednictwem
posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 123 z późn.zm.).
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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3.

4.
5.

6.

Jeżeli Zamawiający lub W yk o na w c a przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem referencyjnym określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: e-mail
zamowienia@celestynow.pl lub faksem na nr faks. +48 22 789 70 11 .
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Anna Michalska, faks. +48 22 789 70 11 , e-mail zamowienia@celestynow.pl.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 35,
godziny kontaktu z Zamawiającym:
900–1700 (poniedziałek)
800–1600 (wtorek – piątek)
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

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.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Wszystkie zmiany
dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.
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XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XII. PROCEDURA ODWRÓCONA (art. 24aa ustawy Pzp.)
1.

2.
3.

4.

5.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp, i informuje, że najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
XIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za
wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp
– dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie
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korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do
oferty.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Jeżeli z dokumentów określających status
prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to,
że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego
upoważnione.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania o
udzielenie zamówienia, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert na jedną część postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji
terenu świadczenia usług. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi
samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną
odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
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13. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
15. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający
zdekompletowanie (np. zszyte, bindowane).
16. Zaleca się złożyć ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które należy
zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący
adres zamawiającego (miejsce składania ofert):
oraz napis:
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
oraz napis:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy
Celestynów
Część _______ postępowania ____________________________________________
RIZPiFZ.271.14.2020
Nie otwierać przed dniem 16 marca 2020 roku, godz. 11:15
*/ niepotrzebne skreślić
17. Koperta musi także zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać
w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania

str. 20

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Oferty należy składać pod adresem:
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2020 roku o godz. 11:00 oferta złożona po
terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2020 roku o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego
w Celestynowie 05-430 przy ul. Reguckiej 3, sala konferencyjna.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
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.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.

2.
3.
4.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
W przypadku Wykonawcy będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie opłaty, koszty zaliczek i/lub
składek przekazywanych innym podmiotom (m.in. ZUS, US) wynikającym z przepisów
prawa w tym w szczególności koszty składek na ubezpieczenie społeczne, podatków itp.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża
zgodę na potrącenie z ceny ofertowej brutto (kwoty wynagrodzenia brutto) elementów, o
których mowa w zdaniu poprzednim.
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje
całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.
W ofercie należy podać cenę ofertową brutto obliczoną w oparciu o kalkulację własną,
uwzględniającą wykonanie całego zakresu zamówienia opisanego w SIWZ, wzorze
umowy i jego specyfikę. Zamawiający przyjmuje, że w ofercie prawidło podaną jest cena
ofertowa netto oraz stawka podatku VAT.
W przypadku błędnego obliczenia ceny ofertowej brutto lub błędnego obliczenia wartości
podatku VAT Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową według wzoru
powyżej. W przypadku Wykonawcy zwolnionego z płacenia podatku VAT Zamawiający
przyjmuje, że cena ofertowa brutto = cena ofertowa netto. UWAGA! Wykonawca, o
którym mowa w pkt. 3 powyżej oraz Wykonawca zwolniony z płacenia podatku VAT w
pkt. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzorze oferty wpisuje jedynie cenę ofertową brutto
natomiast w miejscach dotyczących ceny netto oraz podatku VAT wpisuje „nie dotyczy”.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN cyfrą (w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku; zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej
5 należy zaokrąglić w górę) i słownie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie jako
wartość właściwa zostanie uznana wartość podana słownie.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość,
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
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Lp.
1
2

3.

Nazwa kryterium
Cena (C) - najniższa cena ofertowa
brutto
Rękojmia za wady (R)

Waga (maksymalna liczba punktów)
60 % (60 pkt)
40 % (40 pkt)

Określenie ilości punktów dla kryterium K1 odbędzie się na podstawie poniższego wzoru.
Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru
określającego sumę punktów
Najniższa cena ofertowa brutto
C = ------------------------------------------------------------------------x waga kryterium x 100
Cena ofertowa brutto w ocenianej ofercie

4.

Określenie ilości punktów dla kryterium G odbędzie się na podstawie poniższej punktacji.
Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru
określającego sumę punktów.

Okres rękojmi oferty ocenianej
G = ---------------------------------------------------------------------x waga kryterium x 100
Najdłuższy termin rękojmi zaoferowany w ofertach
UWAGA! Minimalny okres rękojmi za wady, jaki mogą zaoferować Wykonawcy wynosi 24
miesiące, natomiast maksymalny 36 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który:
1) zaoferuje okres rękojmi za wady krótszy niż 24 miesięce lub,
2) zaoferuje okres rękojmi za wady dłuższy niż 36 miesięcy lub,
3) nie zaproponuje żadnego terminu,
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
5.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(LP), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
LP = C + R
gdzie:
LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium „najniższa cena ofertowa brutto”
R - ilość punktów, uzyskana w kryterium „najdłuższa rękojmia za wady”
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6.

7.

8.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4
Pzp).

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego, wymogami SIWZ i zapisami określonym we wzorze Umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp.
Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez
podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy
(firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni
w obrocie prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia, który podwykonawca będzie realizował.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej
„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia
umowy,
 harmonogram realizacji dokumentacji projektowej,
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 dokument potwierdzający, że osobą, która została wymieniona w wykazie osób
(potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu) posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które upoważniają do projektowania w zakresie dróg,
która jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa
w ust. 2 uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy ze swojej winy.

8.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% łącznej ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie,
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem
umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z
przesłanek zatrzymania wadium).
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 poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp,
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012
z dopiskiem „ZNWU w postępowaniu RIZPiFZ.271.14.2020”.
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
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.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
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8.
9.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30%
wysokości zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
1.
2.
3.

4.

5.

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy, który stanowi integralną część
niniejszej– załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zawrze umowę z
Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.
Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie
oferty jest równoznaczne z pełną jego akceptacją przez Wykonawcę. Prośbę o
wyjaśnienia dotyczące zapisów Projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób
zgodny z art. 38 Pzp.
W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony umowy.
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych postanowieniach umowy.
XX.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

ROZDZIAŁ PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace
wykonywane przez Podwykonawców.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części
przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić
tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
str. 26

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
X. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1.

2.

Każdemu 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 przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
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.
XXI. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1.

2.
3.

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:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, ul.
Regucka 3, 05-430 Celestynów, telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70
11;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Celestynów
osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub
na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) 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), dalej „ustawa Pzp”;
5) 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;
6) 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:
1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**
;
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3)

4.

5.
6.

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;
4)
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:
1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
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.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp
oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych
wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu
wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym
przepisów dotyczących archiwizacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz
przepisy wykonawcze do Pzp.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór oferty
Załącznik Nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowania
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 DO SIWZ – wzór umowy
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