Znak sprawy: ZDP.B.370.21.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przebudowa

drogi

powiatowej

nr

1528

L

(od

dr.

gm.

Lubartów

(ul. Słowackiego) – Kamionka - Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na
budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka.

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE
TRYB POSTĘPOWANIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017.1579 z późn.
zmianami).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.08.2018 r. pod numerem 602377-N-2018 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

ZATWIERDZIŁ:
Lubartów, dn. 09.08.2018 r.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6,
21-100 Lubartów
www.zdp.lubartow.pl
email: budowa@zdp.lubartow.pl ,
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 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z
siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów;



kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: sekretariat@zdp.lubartow.pl ;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości
Kierzkówka, znak sprawy: ZDP.B.370.21.2018 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), dalej
„ustawa Pzp”;



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,
jednakże 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
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;
− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw;
− 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;
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− 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.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz.U.2017 r.1579 z późn. zmianami), a także wydane na
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia Wykonawcze dotyczące przedmiotowego
zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie 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.2016 r. 1126)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2017. 2477),
2.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz.U.2017.2479).
2.3 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2.4 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 46 Prawa zamówień publicznych.
2.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia :
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka
długości 170 m.
Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.
3.3. Informacje dotyczące składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Informacje dotyczące składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3.6. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
3.7.1
Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt. 3.7 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.2018.108 z późn. zmianami)

3.7.2

3.7.3

3.7.4

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób, których
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych, oraz osób prowadzących działalność
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.
Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia iż osoby skierowane do wykonywania
wymienionych w pkt 3.7 czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o
których mowa w pkt. 3.7.1. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić na etapie realizacji
zamówienia /raz w miesiącu/ oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o
pracę z podaniem rodzaju wykonywanych robót, ilości zatrudnionych osób i stanowiska na
3

3.7.5

3.7.6

3.7.7

jakim zatrudnione są osoby .
Wykonawca lub Podwykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.7.4,
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu
jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania
Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób, o których
mowa w pkt. 3.7.4. Obowiązek ten Wykonawca lub Podwykonawca zrealizuje w terminie 3
dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń potwierdzających
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiającego, w zakresie czynności wymienionych w pkt. 3.7 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.
Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym
przedmiocie odpowiada Wykonawca.

3.8. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
3.9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2018 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp
oraz ust. 5 pkt. 1), 8) ustawy Pzp.
2) SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określone w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:
5.1.1. Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub
czynności objętej niniejszym postępowaniem.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.
5.1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł /słownie: sto
tysięcy złotych zero groszy/
5.1.3. Zdolności technicznej i zawodowej.
1) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonanych robót budowlanych, tj. w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na
budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej zawierającej budowę chodnika
którego długość wynosi co najmniej 100 mb lub budowie chodnika o długości co najmniej
100 mb.
2) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym co najmniej:
a) Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej.
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2018.1202 z późn. zmianami ) oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
5.1.4. Postanowienia dotyczące społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
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5.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z późn. zmianami).
2) Zamawiający przewiduje także wykluczenie na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy.
3) Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20
zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione
przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i
szczególnych okoliczności czynu Wykonawcy.
4) Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

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, stosownie do postanowień art.
24aa ustawy Pzp.
A. Etap I – dotyczy każdego Wykonawcy:
6.1. Do oferty - Załącznik 1 Wykonawca dołącza Kosztorys Ofertowy – Załącznik 2, aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według
wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Załącznik 3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Załącznik 4 - wypełnione i podpisane przez
Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1.1 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Powyższe upoważnienie musi być zgodne z dokumentami
rejestracyjnymi (ewidencyjnymi) wykonawcy. W przeciwnym wypadku, do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo:
a) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składane jest w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
6.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 6.1.
6.1.3 Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o których mowa w pkt. 6.1.
6.1.4 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia o których mowa w pkt. 6.1
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.2. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Załącznik 5, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2017.229 z
późn. zmianami). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
6.2.1 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa
każdy z wykonawców oddzielnie.
6.2.2 W sytuacji gdy Wykonawca NIE NALEŻY do ŻADNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
może złożyć oświadczenie o powyższej treści wraz z ofertą.
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B. Etap II – dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie składa aktualne na dzień składania
oświadczeń następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
6.3.1 Potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego:
a) Wykaz robót.
Wykaz robót budowlanych /co najmniej 1 robota budowlana/ wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
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 – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ
- Załącznik 8
Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o
nawierzchni bitumicznej zawierającej budowę chodnika którego długość wynosi co najmniej
100 mb lub budowie chodnika o długości co najmniej 100 mb. /co najmniej 1 robota
budowlana/
b) Wykaz osób.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
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 – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Załącznik 7
Wykazanie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym co najmniej:
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej tj. min 100 000,00 zł / słownie: sto tysięcy złotych zero groszy /
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
d) Wykonawca dysponując zasobami innego podmiotu przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej przedkłada
dokumenty dotyczące podmiotów.
e) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
6.3.2. 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.
6.3.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.3.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust 5 ustawy Pzp.
6.3.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6.3.6 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.
6.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finans owa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 6.3.2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 6.3.2.
6.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, 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;
3) 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,
4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
6.5.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ:
1) ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 6.5. ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
6.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6.5 SIWZ, 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
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zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.6. SIWZ stosuje
się.
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
6.11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4. ppkt 1-3 SIWZ.
6.12. Dodatkowe informacje.
1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw
albo
złożył
wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 oraz Dz. U. 2016 r. poz. 352).
5) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
6.13. Forma składanych dokumentów.
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U.2016 .1126) zwane dalej
rozporządzeniem, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji, polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących
podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ust.1. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
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7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WY KO N AW C AM I O RAZ PRZEK AZY W ANI A O ŚW I ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10A, PRZEWIDUJE
INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ,
A
TAKŻE
WSKAZANIA
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 7.1.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określ onych w
ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z późn. zmianami), prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej.
7.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7.7. W niniejszym postępowaniu wszelkie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną - adres e-mail:
budowa@zdp.lubartow.pl , a następnie pisemnie
7.8. W przypadku wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany sposób
przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji;
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie
Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. 2017.1579 z późn. zmianami).
7.9. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest :
p. Alicja Wadowska - Dział Budowy i Zamówień Publicznych.
tel. 81 854 27 02
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie: jeden
tysiąc złotych zero groszy).
8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 24.08.2018 r. do
godz.10:00 , przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu
składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym
Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie:
nr konta 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia
997 r. - Prawo bankowe), z dopiskiem :
„Wadium:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego)
– Kamionka - Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w
miejscowości Kierzkówka. ”
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
b) 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 (t.j. Dz.
U. 2016.359 z późn. zmianami oraz z (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z późn. zmianami i
Dz.U.2015.1240 z późn. zmianami)
8.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. (t.j. Dz.
U. 2017. 1579 z późn. zmianami).
8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału i musi posiadać
ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
8.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty
odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą do godz. 10:00 dnia 24.08.2018 r.
8.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
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stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
8.8 W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do W ykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.4. Przedłużenie terminu 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 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.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
10.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
SIWZ.
10.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe
strony mogą być parafowane.
10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom.
10.9. Do oferty Wykonawca załącza również:
1) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do
udzielania pełnomocnictw,
2) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom,
10.10. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamknięta koperta)
10.11. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie oraz oznaczone w sposób następujący:
„ Oferta na zadanie pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka.
NIE OTWIERAĆ przed dniem 24.08.2018 r. , godz. 10:15 ”
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.
10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10.1 1. oraz dodatkowo
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oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
10.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
PZP.
10.14. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składne 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 (Dz. U. z 2003 r. poz.
1503 z późn. zmianami), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
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.
10.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty należy składać do dnia 24.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie:
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Pokój nr 14
11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie:
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Pokój nr 19
11.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich
złożenia lub otwarcia.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
11.8. 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.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN w wysokości
netto i brutto cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
12.2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Kosztorysie ofertowym"
stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a
następnie tak obliczoną cenę przenieść do formularza oferty załączonego do SIWZ.
12.3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego - m.in.
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowanie projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
12.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
12.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
12.6. Zastosowanie przez W ykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
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12.7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy
PZP, spowoduje odrzucenie oferty.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

1
2

Waga
60%
40%

Cena
Gwarancja jakości

13.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.1. kryteria będą liczone w następujący sposób:
1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C

cena oferty najtańszej
= ( -------------------------------------------- x 100 punktów ) x waga
cena oferty ocenianej

2) Kryterium „gwarancja jakości ” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu
gwarancji podanego w miesiącach, jakie Wykonawca poda w Formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 24 miesiące od daty odbioru
końcowego bez wad i usterek .
Oferta Wykonawcy który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 48 miesięcy od daty odbioru
końcowego bez wad i usterek.
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy niż 48 – miesięczny okres gwarancji nie zostanie
odrzucona w oparciu o zapisy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ale do
obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie 48 – miesięczny okres gwarancji.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach w przedziale od 24 miesięcy do 48
miesięcy.
Zamawiający Ofercie o okresie gwarancji:
24 miesiące przyzna
0 punktów,
48 miesięcy i więcej przyzna
100 punktów
Ofertom o innym okresie gwarancji / mieszczącym się w przedziale od 24 do 48 miesięcy /
zostanie przyporządkowana liczba punktów obliczona według wzoru:
G
Gdzie:

G o – G min
= ( --------------------------------------G max – G min

x 100 punktów ) x waga

G min – najniższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 24 miesięcy
G max – najwyższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 48 miesięcy
G o – wartość w kryterium „Gwarancja jakości” ocenianej oferty

13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki oraz otrzyma największą liczbę
punktów wyliczoną zgodnie z wzorem:
K=C+G
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości”
13.4.Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
13.5.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty.
13.6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
13.7 Zamawiający dokona oceny ofert w sposób określony w art. 24aa ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579 z późn. zmianami).
Gdzie:

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH.
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Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu
na uwarunkowania Wykonawcy.
15.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy PZP.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców 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
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.2. Informacje o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1 i 4 Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej www.zdp.lubartow.pl
15.3. W przypadku zastosowania procedury przez Zamawiającego o której mowa w pkt 13.7, jeżeli
Wykonawca, o którym mowa w tym punkcie, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.4. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu:
kserokopie dokumentów, potwierdzających „za zgodność z oryginałem", posiadanie
kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w
wykonaniu zamówienia tj. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami, w specjalności drogowej oraz zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
17. WZÓR UMOWY
17.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
danych zawartych w ofercie.
17.2. Postanowienia umowy zawarto we Wzorze Umowy – Załącznik 6 do SIWZ .
18. PODWYKONAWCY
18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu:
Każdy projekt umowy, a tym samym późniejsza umowa musi zawierać w szczególności
postanowienia dotyczące:
a) zakresu robót przewidzianych do wykonania,
b) terminów realizacji,
c) wynagrodzenia i terminów płatności,
d) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy
18.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznej
wartości oferty brutto, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000 zł brutto.
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19. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZEŻENIA
19.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w systemie podwykonawczym.
19.2. Części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
przy realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych należy podać w formularzu
ofertowym .
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).
21. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM
SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i jej zmian;
1. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót.
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego,
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących
podpisanie tych umów od:
a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą robót,
b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,
c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia,
d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przekładającego)
za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi,
e) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie robót do wysokości cen
ofertowych Wykonawcy.
Pozostałe wymagania zostały określone we Wzorze Umowy – Załącznik 6 do SIWZ.
22. INNE
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz.U.2017 r.1579 z późn. zmianami).

________________________
/Dyrektor ZDP w Lubartowie/
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