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Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl adres email: rdwj@zdw.krakow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z
art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
zwanej dalej ustawą PZP) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW 964 Gmina Drwinia

2.

Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
−

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 2cm - frezowanie profilujące - m2 10855,00

−

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 15 cm – m 3353,00

−

Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat IV gł. - 1,2m - m3 8016,00

−

Uzupełnienie korpusu drogi kruszywem - m3 7481,60

−

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - m2 5010,00

−

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - m2 10855,00

−

Wbudowanie geosiatki typu carbo wzmacniającej szklano-węglanowej - m2 10855,00

−

Nawierzchnie i betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4,00cm - m2
10855,00

−

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - m2 10855,00

−

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa ścieralna, grub, warstwy po zagęszczeniu 4 cm - m2 10855,00

−

Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach (materiał inwestora) - m3 1002,00

−

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie – m2 1100,00

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do
SIWZ.
3.

Miejsce wykonania zamówienia: DW 964 odc. 460/1+430 - 3+100 (długość 1,67 km), gmina Drwinia ; powiat bocheński.

4.

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: 45233140-2
Przedmiot dodatkowy:

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

8.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10.10.2019r.

9.

Informacje w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia tj: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. W pozostałym zakresie Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda
firmy Podwykonawców, (jeżeli są znane).
Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi we wzorze umowy - zał. nr 6 SIWZ.
10. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących 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 (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia, zawarty jest w OPZ - zał. nr 1 SIWZ. Szczegółowy sposób dokumentowania osób,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak
również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia, zawarte są we wzorze umowy - zał. nr 6 SIWZ.

II.

WYMAGANIA PODMIOTOWE, JAKIE MUSZA SPEŁNIAĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu,

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.

Podstawy wykluczenia
2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1)

w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP,

2)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

3)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

4)

jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 fDkt 14 ustaw PZP, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP z:
a)

Zamawiającym,

b)

osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c)

członkami komisji przetargowej,

d)

osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

−

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

5)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

6)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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7)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 6;

8)

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

9)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1. następuje:

1)

w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy PZP - jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)

w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
c)

w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy PZP

−

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3)

w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4)

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP. jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy 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.

2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.3.

2.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji.

2.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2.8. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.1., Wykonawcy składają oświadczenia
i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym.
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3.

Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia (każdej z części zamówienia określonych w cz. I pkt 2) mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

3.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;

3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej-Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych
wymagań;

3.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące
minimalne poziomy zdolności:
3.1.3.1. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko KIEROWNIKA
BUDOWY posiadającą:
−

wykonawcze uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub
równoważne),

3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotów

3.2.1. 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.

3.2.2. 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.

3.2.3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

3.2.4. 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. W celu wykazania wobec podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca, braku istnienia podstaw
wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam
określonym.

3.2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa
w pkt 3.2.1., 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:
2.2.1.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2.2.1.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.2.1.

3.3. 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.

3.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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3.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie należy złożyć w oryginalne lub kopii

notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone

warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego

z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.1.
3.5. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1., Wykonawcy
składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym.
4.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania
4.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA
4.1.1. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

4.1.1.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie:

a) braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;
b) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej na formularzu
udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 3 SIWZ.

4.1.1.2.

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 oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 4.1.1.1.

4.1.1.3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.1.

4.1.1.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których
mowa w pkt 4.1.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.1.2. ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z oferta złożyć zobowiązania tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu
udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale).

4.2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ
- wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ.

4.3. WŁAŚCIWE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PODMIOTOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
4.3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

4.3.1.1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi,
Przedmiotowy wykaz osób należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej
SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 SIWZ.

4.3.1.2.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

b) 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 PZP.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
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
wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego

właściwym

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
4.3.1.3.

•

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do:
podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP,

•

Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie
sa podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia
wymienione w pkt 4.3.1.2. ich dotyczące.
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4.3.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są
w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
4.3.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 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. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4.3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3.3., Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
4.3.5. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
4.3.6. 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 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4.3.7. W przypadku uznania w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia za najwyżej ocenione ofert
złożonych przez jednego Wykonawcę, taki Wykonawca zostanie wezwany do złożenia jednego kompletu
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa wyżej, w odniesieniu do wszystkich ofert częściowych, które zostaną najwyżej
ocenione.

4.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 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 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.

4.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie
do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4.6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert,
a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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III. INFORMACJE PROCEDURALNE

1.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni są:

• zagadnienia merytoryczne: Tomasz Nowakowski - tel. 603962187 w godz. 08:00 do 14:00
• zagadnienia proceduralne: Wacław Kozerski - tel. 12-386 38 30 w godz. 08:00 do 14:00
2.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
2.1. Na gruncie prowadzonego postępowania 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 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

•

osobiście,

•

za pośrednictwem posłańca,

•

za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy składania poszczególnych oświadczeń i dokumentów
określonych w niniejszej SIWZ.

2.2. Dane kontaktowe Zamawiającego:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75 32-100 Proszowice
fax: (012) 389 38 30
adres e-mail: rdwj@zdw.krakow.pl

2.3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują - z zastrzeżeniem wymogów odnośnie poszczególnych oświadczeń i dokumentów
określonych w niniejszej SIWZ - pisemnie lub faksem albo drogą elektroniczną na adres e-mail: rdwj@zdw.krakow.pl
oraz niezwłocznie na piśmie.

2.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 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.

2.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania faksu lub e-mail.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

Celem usprawnienia procedury udzielania wyjaśnień na składane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający
prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres w.kozerski@zdw.krakow.pl
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku pozostawienia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania Zamawiający zawiadomi o niniejszym
wnioskodawcę.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
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4.

Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym
zamówieniu.

5.

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie
internetowej Zamawiającego.

6.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie
internetowej Zamawiającego.

7.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie
powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie
sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

8.

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

9.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 9.

10. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje te odnotowane zostaną w protokole otwarcia ofert.

13. Informacje, o których mowa w pkt 11 i 12, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po
otwarciu ofert.

14. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących:
•

treści złożonych ofert

•

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania składanych przez Wykonawców.

15. Zamawiający poprawi w ofercie:
•

oczywiste omyłki pisarskie

•

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

•

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16. W przypadku, gdyby w treści oferty, dokumentów do niej załączonych lub innych dokumentów składanych przez
Wykonawców zaistniała rozbieżność zapisu tej samej treści w sposób cyfrowy i słowny, w ramach interpretacji
przedmiotowej treści i celem rozstrzygnięcia powstałych w tym zakresie wątpliwości rozstrzygające i podstawowe
znaczenie będzie miał w pierwszej kolejności zapis słowny danej treści.

17. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

1)

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);;

2)

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
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3)

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,
w którym realizowane jest zamówienie;

4)

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie, podobnie jak uznanie przez Zamawiającego, że wyjaśnienia wraz
z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę nie potwierdzają, że cena oferty nie jest rażąco niską, spowoduje
odrzucenie oferty.

18. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia
wadium;

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
19. Zamawiający poinformuje 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 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
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podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w ppkt 2, zawiera wyjaśnienie
powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1 i 5 - 7, na stronie internetowej Zamawiającego.

20. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.

21. Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art. 93 ustawy PZP Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych
Mając na uwadze fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - General Data Protection Regulation) - w skrócie GDPR / RODO, jak również w związku z wejściem
w życie z dniem 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000),
na mocy których to aktów nastąpiła bezwzględnie obowiązująca zmiana uwarunkowań formalno-prawnych związanych
z problematyką ochrony danych osobowych (warunków, zasad, procedur, itd. w zakresie tej problematyki) Zamawiający
informuje, jak poniżej.
23.1. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą (pozyskiwanie
danych osobowych bezpośrednio) - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 RODO
Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 1-2
RODO∗ informuje się, że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56,
30-085 Kraków, REGON: 000588890.

•

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres e-mail iod@zdw.krakow.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich –
modernizacja odcinków DW 964 Gmina Drwinia (nr RDWJ-271-1-5/19) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz realizacją zawartej w wyniku tego postępowania umowy (umów) w sprawie zamówienia
publicznego.

•

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz inne podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać ujawnione Pani/Pana dane
osobowe.

•

Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie
względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP), ewentualnie przez okres trwałości
projektu, jeżeli zamówienie było współfinansowane ze środków zewnętrznych (długość okresu trwałości projektu

∗

Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
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regulują poszczególne programy pomocowe - z reguły jest to okres 5-letni od momentu rozliczenia projektu).
W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego
(np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy - do
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
•

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

•

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

•

Posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ∗∗;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ∗∗∗;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

•

Nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

23.2 Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych pośrednio) - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 14 RODO
(klauzula wskazana z ostrożności, mimo wyłączenia zawartego w art. 14 ust. 5 RODO)
Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 - 2 RODO ∗ informuje się, że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego
56, 30-085 Kraków, REGON: 000588890.

•

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez adres e-mail iod@zdw.krakow.pl.

•

Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Remont miejsc parkingowych wraz z drogą
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacją zawartej w wyniku tego postępowania
umowy (umów) w sprawie zamówienia publicznego.

•

Pani/Pana dane osobowe pochodzą z następujących źródeł:

∗∗

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 i jego załączników
∗∗∗
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego
∗
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
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od Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przekazał
te dane w związku i na potrzeby udziału w postępowaniu i realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego,

−
•

ze źródeł publicznie dostępnych.

Administrator będzie przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, informacje dotyczące wykształcenia i uprawnień, inne informacje niezbędne do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

•

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz inne podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać ujawnione
Pani/Pana dane osobowe.

•

Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie
względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP), ewentualnie przez okres trwałości
projektu, jeżeli zamówienie było współfinansowane ze środków zewnętrznych (długość okresu trwałości projektu
regulują poszczególne programy pomocowe - z reguły jest to okres 5-letni od momentu rozliczenia projektu).
W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów
Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez
okres dłuższy - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

•

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

•

Posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ∗∗;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ∗∗∗;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

•

Nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

23.3

Inne informacje związane z ochroną danych osobowych:
•

Szczególnie wrażliwe dane osobowe znajdujące się w dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia
publicznego, w szczególności w dokumentach i oświadczeniach przekazywanych przez Wykonawców, które
wymagają w świetle przepisów RODO podwyższonej ochrony i wobec których RODO wprowadza ograniczenia
w ich przetwarzaniu (m.in. wskazane w art. 10 RODO informacje dotyczące karalności - skazań i innych

∗∗

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 i jego załączników
∗∗∗
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego
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naruszeń prawa przez konkretne osoby), będą udostępniane przez Zamawiającego w trybie art. 8 i 96 ust. 3
ustawy PZP z poszanowaniem przepisów RODO, tj. jedynie w celu umożliwienia korzystania z przysługujących
ustawowo środków ochrony prawnej lub obrony innych uzasadnionych prawnie interesów podmiotów (w tym
Wykonawców) albo w celu realizacji obowiązków / uprawnień wynikających z przepisów prawa,
−

ich udostępnienie będzie każdorazowo uzależnione od złożenia przez podmiot, który chce uzyskać
wzgląd w dokumentację, pisemnego zobowiązania do zachowania tych danych w poufności (chyba że
podmiot taki wykonuje obowiązki nadzorcze i kontrole określone przepisami prawa oraz jest prawnie
zobowiązany do zachowania w poufności pozyskanych w toku ich realizacji informacji).

•

W związku ze spoczywającym na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu
przekazania ich Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązkiem informacyjnym określonym przepisami RODO, celem
uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia
i ochrony danych tych osób przekazanych przez Wykonawcę w dokumentach i oświadczeniach składanych
w toku postępowania celem uzyskania danego zamówienia publicznego lub już na potrzeby realizacji umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wymagana złożenia przez Wykonawcy w ramach oferty
składanej w niniejszym postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych
osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie to ujęte jest w formularzu ofertowym - zał. nr 2 SIWZ.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 SIWZ.
Do oferty należy załączyć Kosztorys ofertowy stanowiący integralną treść oferty jako jej część - zał. nr 2.1
SIWZ.
Nie załączenie w ogóle do oferty wymaganego Kosztorysu ofetrowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty
w postaci elektronicznej.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisaną w sposób trwały.
1.4. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
1.5. Formularz oferty (w przypadku formularza oferty składającego się z więcej niż jednej strony - każdą ze stron tego
formularza) i wszystkie załączone dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba reprezentująca Wykonawcę
na podstawie wpisu do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo osoba
należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone Pełnomocnictwo, które w swej treści
wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone
w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane
przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Zaleca się ponumerowanie stron.
1.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w formularzu oferty należy wymienić dane
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika do reprezentowania.
1.8. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty w zakresie określonym w SIWZ. Dokumenty dołączone dó oterty
stanowią jej integralną częśc i powinny byc czy elnie oznaczone, ponumerowane.
1.9. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty dołączone do oferty zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą być udostępniane przez Zamawiającego w szczególności innym uczestnikom postępowania.
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W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: „Informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania".

W przypadku, gdy Wykonawca w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zastrzegł w ofercie zakaz udostępnienia
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji winien on wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez
przedłożenie wraz z ofertą stosownych informacji / wyjaśnień / dokumentów / innych materiałów.
W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę w powyższym trybie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, dokonane przez Wykonawcę zastrzeżenie zostanie uznane za bezskuteczne jako niespełniające
ustawowych wymogów warunkujących możliwość ograniczenia jawności informacji związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
1.10. Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:
Oferta na zamówienie pn.
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW 964 Gmina Drwinia (nr sprawy
RDWJ-271-1-5/19) nie otwierać przed dniem 30.04.2019r. godz. 11:00 oraz adresem Zamawiającego i danymi
Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np.
przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia.
1.11. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedna cześć Zamawiający sugeruje, aby oferty te zostały
przekazane w jednym opakowaniu opisanym zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt 1.10.
1.12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku
postępowania o zamówienie.

2.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. 9.

3.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2019 r. o godz. 10:30.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 9 w dniu 30.04.2019 r. o godz. 11:00.

5.

Sposób ustalenia ceny ofertowej.
5.1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie kosztorysowe.

5.2.

Cenę oferty brutto należy obliczyć na podstawie załączników SIWZ tj. - Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1
SIWZ) wypełniając Kosztorys ofertowy (zał. 2.1 SIWZ ).

5.3.

Cenę należy wpisać do formularza oferty - zał. nr 2 SIWZ.

5.4.

Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.5.

W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.6.

Cena oferty winna zawierać kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaki Wykonawca miałby obowiązek uiścić
zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem tego podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku,
z czym w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z takim Wykonawcą to Zamawiający
miałby obowiązek uiszczenia tego podatku (powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego - pkt 5.9), cena
oferty nie powinna zawierać wartości podatku VAT, który miałby obowiązek uiścić Zamawiający.

5.7.

Cenę należy określić w złotych polskich.
Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

5.8.

Cena oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.

5.9.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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6.1.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

6.2.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.4.

W przypadku, gdy przed rozstrzygnięciem postępowania (wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem
postępowania) zaistnieje sytuacja upływu w odniesieniu do danej oferty terminu związania ofertą, tzn. jeżeli przed
jego upływem nie zostanie dokonane przez Wykonawcę, który ją złożył, przedłużenie tego terminu (na wniosek
Zamawiającego, czy też samodzielnie, z własnej inicjatywy Wykonawcy), to fakt taki zostanie uznany przez
Zamawiającego za objaw braku chęci i woli dalszego uczestniczenia w postępowaniu przez Wykonawcę, który złożył
tę ofertę, a sama oferta, odnośnie której upłynął termin związania oferta, zostanie odrzucona jako nieposiadająca
konstytutywnego elementu warunkującego jej ważność i możność brania pod uwagę jako oferty wybieralnej
(znajdującej się w kręgu ofert ważnych i nieodrzuconych, z których nastąpić może wybór oferty najkorzystniejszej) z
punktu widzenia ustawy PZP.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty - w ramach wszystkich części zamówienia stanowiących przedmiot niniejszego
postępowania - Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1.1. Cena-60%
1.2. okres gwarancji i rękojmi - waga 40% - w przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość okresu
gwarancji jakości i rękojmi za wady zaoferowana przez Wykonawcę w stosunku do długości przedziału
określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny
okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować
Wykonawca wynosi 84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2.

Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w / w kryteriów w skali 0-100 punktów.
2.1 Punktacja w ramach kryterium CENA będzie obliczana wg wzoru:
P1

=

Cmin
C of. ocen

x

60

gdzie:
P1 - ilość punktów w kryterium cena przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
Cmin - najniższa cena (brutto) spośród złożonych i nieodrzuconych ofert
C of ocen - cena (brutto) oferty ocenianej

2.2. Punktacja w ramach kryterium OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI będzie obliczana wg wzoru:
P1

=

G of ocen - 60
84-60

x

40

gdzie:
P2 - ilość punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
Gof ocen - okres gwarancji i rękojmi wyrażony w miesiącach w ofercie ocenianej
84 - 60 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez
Zamawiającego
2.2 Ocena ofert
P = P 1 + P2
gdzie:
P - suma punktów {w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
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P1 - ilość punktów w kryterium cena
P2 - ilość punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi
3.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod uwagę kryterium
ceny, kryterium okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia spośród ofert nieodrzuconych
i spełniających wszystkie wymagania określone w SIWZ.

4.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.
6.

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Brak wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pkt 2, 3, lub 4 tj. niepodanie ceny, terminu wykonania zamówienia
lub określenia okresu na jaki Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, albo też podanie w pkt 3 formularza oferty terminu
wykonania zamówienia wykraczającego poza przedział określający dopuszczalne limity określone przez Zamawiającego
lub też podanie w pkt 4 formularza oferty okresu, na jaki Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, wykraczającego poza
przedział określający dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego spowoduje
odrzucenie oferty.

VI. WADIUM
Nie jest wymagane

VII. UMOWA

1.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej
SIWZ i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
Dla każdej z części wyszczególnionej w cz. I pkt 2 (objętych zamówieniem, które stanowi przedmiot niniejszego
postępowania) zawarta ma zostać odrębna umowa.
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż określa art. 94 ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą.
Wzór umowy stanowi zał. nr 6 SIWZ

2.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców.

3.

Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi:
Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres wskazany w ofercie (minimum 60
miesięcy maksimum 84 miesięcy).
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie okresu wskazanego w ofercie licząc od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w
toku czynności odbioru przez okres wskazany w ofercie licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji jakości.

4.

ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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5.

Wymagania ubezpieczeniowe:
Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - polisa ogólna OC
Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczający

Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)

Ubezpieczony

Wykonawca,
Podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia dla
od daty zawarcia umowy do daty odbioru końcowego + 3 miesiące (dla kontraktów
umowy ubezpieczenia
trwających dłużej niż 1 rok - polisa może być wystawiona na okres 1 roku z obowiązkiem
odpowiedzialności cywilnej
złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)
Wymagany zakres ubezpieczenia
suma ubezpieczenia i udział własny
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
suma gwarancyjna: nie mniej niż
równowartość 100% wartości kontraktu
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania
brutto
lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa).
(nie więcej niż 10 min zł) na jedno i
Uwaga: Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu
wszystkie zdarzenia limit łączny na
- Wykonawca spełni wymaganie składając ogólną polisę ubezpieczenia OC
szkody rzeczowe i osobowe
która obejmuje usługi będące przedmiotem zamówienia, spełnia wskazane
udział własny w szkodzie - wyjaśnienie
wymagania dotyczące zakresu, a jej suma gwarancyjna nie jest wyczerpana.
pod tabelą
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego sumy
gwarancyjnej - treść oświadczenia pod tabelą.
Zakres ubezpieczenia o.c.
(włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie
obejmuje niżej wymienionych ryzyk)
1). szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego
wykonania;
2).
zkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafarów-jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń
3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

minimalne wymagane podlimity sumy
gwarancyjnej dla klauzul

1) do wysokości sumy gwarancyjnej
2) do wysokości sumy gwarancyjnej
3) min. 50% wartości kontraktu brutto
nie więcej niż 1 min zł

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie 4) min. 50% wartości kontraktu brutto
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem - jeśli realizacja
nie więcej niż 1 min zł
kontraktu jest związana z takim ryzykiem
5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

5) do wysokości sumy gwarancyjnej

OŚWIADCZENIE:
Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr .....................................nie jest wyczerpana - co oznacza, że nie zostały z tej
polisy wypłacone odszkodowania oraz nie zostały zgłoszone do wykonawcy roszczenia, które powodują utworzenie rezerwy
szkodowej w ramach tej polisy i blokadę sumy gwarancyjnej na poczet zgłoszonych roszczeń.
Udział własny w szkodzie:
Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy
integralnej. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udział własny, franszyzę redukcyjną lub franszyzę
integralną - wtedy do umowy należy wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań:
wypłata odszkodowania będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości wyliczonej przez ubezpieczyciela
wartości szkody - bez potrącania ustalonych w polisie franszyz/udziałów własnych. Ubezpieczony każdorazowo po realizacji
wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikającej z franszyzy określonej w polisie.
W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań - o wysokości franszyzy / udziału własnego
decyduje ubezpieczony.
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6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
6.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
6.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust.
1 ustawy PZP.
6.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:

•

weksle z poręczeniem wekslowym banku,

•

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego,

•

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów,

•

tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenia za częściowo wykonane roboty budowlane.

6.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. 20 1240 6292 1111 0010 5128 0225 z dopiskiem: Modernizacja odcinków dróg
wojewódzkich – modernizacja odcinków DW 964 Gmina Drwinia - zamówienie nr RDWJ-271-1-5/19)
6.5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji winno spełniać wymogi wynikające z treści wzoru

gwarancji stanowiącego zał. nr 7 SIWZ i musi zawierać w szczególności następujące elementy:
1)

Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres)

2)

Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego)

18. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela
19. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczoną gwarancją,
20. Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
1) nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy,
2) wykonał przedmiot umowy objęte umową z nienależytą starannością
3) nie usunął stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie rękojmi.
W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymogów wynikających z treści wzoru gwarancji
stanowiącego zał. nr 7 SIWZ, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia ograniczające w
sposób nieuzasadniony uprawnienia Zamawiającego do zaspokojenia się z gwarancji (np. wyłączenie
roszczeń z tytułu kar umownych), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też
od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ppkt 5 przypadków, Zamawiający wystąpi do
gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
W załączeniu udostępnia się wzór gwarancji - zał. nr 7 SIWZ.
b)

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia.

c)

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełny
okres jego obowiązywania najpóźniej w dniu wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy.

d)

Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sprawa nr RDWJ-271-1-5/19
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
7.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c)

odrzucenia oferty odwołującego;

d)

opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.

Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się
nie później niż w terminie:

1)

15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)

1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

8.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
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Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
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