Stawiszyn, dnia 03.04.2019 roku

Znak sprawy: PFiZP.271.5.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania:

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiszyn, ul. Szosa
Konińska”
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) – zwanej dalej
„Ustawą”.

Rozdział 1
Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
http://bip.stawiszyn.pl
tel. 62 75-28-079 / fax: 62 75-28-097
email: sekretariat@stawiszyn.pl.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: w Biuletynie Zamówień Publicznych
udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na
stronie internetowej www i na stronie podmiotowej BIP Zamawiającego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z
Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z SIWZ oraz szczegółowym zakresem
robót ujętych w projekcie budowlano- wykonawczym, STWiORB
oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót

Rozdział 2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Stawiszyn, ul. Szosa Konińska”
1. Zwanego dalej zamówieniem publicznym, prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze
zm.)- dalej jako ustawa prawo zamówień publicznych.
3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcę zastosowania
znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.), jeżeli ustawa prawo zamówień publicznych nie
stanowi inaczej.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, tzw. „ procedura odwrócona”.
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6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa
w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.
Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy
Stawiszyn, droga gminna nr dz.: 318, 236 obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb
Stawiszyn; województwo Wielkopolskie
Przedmiotem zamówienia jest budowa rurociągu wodociągowego z rur PEHD
dla zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze wraz
z
uwzględnieniem zabezpieczenia p. pożarowego w miejscowości Stawiszyn.
Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu wodociągowego z rur PEHD100
łączonych metodą zgrzewania, średnicy 10mm, posadowionych na głębokości 1,52,0m ppt, z uzbrojenia w zasuwy odcinające oraz hydranty p.poż. oraz przyłączy
wodociągowych do posesji prywatnych z rur PEHD100 PN10 ϕ40-63mm.
Projektowana sieć będzie się łączyła z istniejącymi wodociągami w trzech miejscach.
Węzeł nr1- włączenie do istniejącej sieci ACØ80 zlokalizowane zostanie w istniejącej
studni zaworowej w obrębie działki nr 318. Węzeł nr 10 – włączenie do istniejącej
sieci PVCØ110, zlokalizowane zostanie w obrębie działki 287/1. Węzeł nr11
włączenie istniejącej sieci wodociągowej z żeliwa Ø80 przecinającej poprzecznie
projektowany wodociąg. Węzeł nr12 – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
PVCØ110 zlokalizowane zostanie w obrębie działki 263.
Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się
następująco:
- sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHDϕ110mm
401,5 mb;
- zasuwy odcinające Z80-100
5szt
- hydrant p.poż Hp80
3szt.
- przyłącza wodociągowe PEHDϕ40-63mm
13/38,8
Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąsko przestrzennych
zabezpieczanych szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Sieć wodociągowa – roboty ziemne
• Sieć wodociągowa – roboty montażowe
• Sieć wodociągowe – roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe
• Przyłącza wodociągowe – roboty ziemne
• Przyłącza wodociągowe – roboty montażowe
• Przyłącza wodociągowe – roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe
2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano - wykonawczym,
STWiORB oraz w przedmiarze robót, które stanowią integralną część niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót ma charakter
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pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości
robót z dokumentacją projektową. Wykonawca powinien zapoznać się z
dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania
robót. Koszty wizji lokalnej ponosi wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i wymaga
złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP).
6. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej mogą wystąpić nazwy
producenta, modelu, symbole, znaki towarowe patentów lub pochodzenia
materiałów i urządzeń lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia dane mają charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
dokumentach wchodzących w skład SIWZ.
7. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45232150-8 – roboty budowlane w zakresie przebudowy rurociągów do
przesyłu wody,
Dodatkowe kody CPV:
45110000-1: roboty ziemne
45200000-9: roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8: roboty budowlane w zakresie bodowy rurociągów
45231300-8: roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45232100-3: roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
8. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom
określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
9. Wykonawca w ofercie wskaże okres udzielanej gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia (w miesiącach) - liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy. Zamawiający zastrzega sobie okres udzielonej gwarancji nie może być
krótszy niż 36 miesięcy.
10. Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy za
realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym za podstawę
określenia wartości wykonania zadania należy przyjąć dokumentacje projektową
oraz wytyczne zamawiającego w SIWZ. Z uwagi na to, że umowa na roboty
będzie umowa ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót
większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za
roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie
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dokumentacji projektowej ( w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
11. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji
technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym szczególności z ustawą prawo budowlane ( Dz.U. z 2018r.
1202 ze zm.)
Plac budowy został przekazany w dniu 07.03.2019r firmie, wykonującej przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi
674302P, 674308P, nr dz.: 318, 236 obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn;
35/1, 314/1 obręb Petryki. Wszelkie uzgodnienia dt. użytkowania placu budowy należy
konsultować z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym nr PFiZP. 271.1.2019

Uwaga!
12. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i
systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia.
13. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów
bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
14. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym
przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i
sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy
przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, koszty opracowania i
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu a także wykonanie prac
porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.
15. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu przy odbiorze robót ( w dniu
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys
powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi
załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
18. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek
19. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń
własnych.
20. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i
certyfikatów na każde żądanie zamawiającego.
21. Po stronie Wykonawcy należą wszystkie prace i powiadomienia odpowiednich służb od
dnia rozpoczęcia pracy na placu budowy do czasu ukończenia inwestycji. Wykonawca
zobowiązuje się do dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku( w tym uzyskanie decyzji o
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego)

5

22. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z
kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, (odpowiedzialny jest również za powstałe w
trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454z późn. zm.).
23. Przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca winien przeprowadzić konsultacje
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, celem
omówienia szczegółowych warunków wyłączenia wody na modernizowanym odcinku.
24. Wykonawca każdorazowo powinien informować zarówno ZGKiM w Stawiszynie, jak i
odbiorców wody o planowanych wyłączeniach wody. Podczas przebudowy odcinka
wodociągu przerwy w dostawie wody nie mogą być dłuższe niż 12 godzin. W
przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin wykonawca
zobligowany jest zapewnić zastępczy punkt odbioru wody. Woda powinna spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z dnia 2007r. poz.
2294 z późn.zm.)
25. Po przebudowie modernizowanego odcinka wody wykonawca powinien dostarczyć do
ZGKiM aktualne wyniki badań.
Rozdział 4
Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia od dnia udzielenia zamówienia do dnia 14.06.2019r.
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót
budowlanych, przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu
robót budowlanych, dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzenia gotowości do odbioru inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu
wykonawca załącza następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały
b) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru
c) dziennik budowy
d) przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z
projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
e) kosztorys powykonawczy
f) niezbędne dokumenty związane z budową
4. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania wykonawca robót musi
posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
5. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą
być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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Rozdział 5
Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem- zamawiający nie określa
niniejszego warunku udziału w postępowaniu
1.2. Wykonawca posiada doświadczenie
Wykonawca posiada doświadczenie, 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, przebudowie sieci
wodociągowej wraz z przyłączami o długości minimum 300 mb.
1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym- zamawiający nie
określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu .
1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj.: kierownik budowy posiadający
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z
doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata.

1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia- zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w
postępowaniu
1.6 Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanychzamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka
cywilna) powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ
winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
natomiast warunki określone w wyżej wymienionym rozdziale 5 ust. 1 pkt 2) spełniają
łącznie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. W przypadku załączenia
kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być poświadczone za zgodność z oryginałemzgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.
5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą,
najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia
umowy regulującej ich współpracę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
9. 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.
10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 siwz.
11. 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.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt 8, 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 8.
13. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi
zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą;
14. 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.
15. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez
wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji, zgodnie
z formułą „ spełnia – nie spełnia”. Z dołączonych do ofert dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił. Powyższa ocena, której
poddawani są wszyscy wykonawcy stanowić będzie potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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16. Oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy dokona Komisja
Przetargowa powołana przez zamawiającego.
17. Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych zamieści
niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
c) ceny, okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
18. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie
3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo
zamówień publicznych przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych- załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem ww. oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
Rozdział 6
Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny ( Dz.
U. 2018r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie ( Dz. U. z 2018r. poz. 1263).
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. – Kodeks karny
c) skarbowe
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012r., poz. 769 );
3) Wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13 ustawy prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
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niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „ kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowywaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekła zakaz
ubiegania się o zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary ( Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019r . poz.
369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia- zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy prawo
zamówień publicznych Zamawiający wykluczy również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2019r. poz.
243 ze zm.) 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 2003r. –Prawo upadłościowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze
zm.); ( podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy)
2) wykluczenie wykonawcy- zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy prawo zamówień
publicznych oparciu o pkt 1 i 2 Rozdziału 6 siwz
Rozdział 7
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz wykonawca dołącza
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w siwz
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2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca składa w formie pisemnej na
wzorze, stanowiącym załączniki nr 1 do siwz
3. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 dotyczące
tych podmiotów.
5. Na żądanie zamawiającego 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 1 dotyczące
podwykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw
wykluczenia.
7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 należy wypełnić odpowiednio w zakresie i
formie związanym z wymaganiami, dotyczącymi stosowanych warunków
podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy.
8. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniu zamawiającego, wykonawca powinien wnioskować, aby zamawiający
uwzględnił te dokumenty.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 9 do SIWZ;
b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
d) w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów składa
dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów
( dokumenty te zostały określone w rozdziale 5 pkt 13 lit. a-e) siwz;
d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności zał. nr 8 do
SIWZ;

11

2 ) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego należy złożyć:
- wykaz należycie wykonanych, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończonych, robót budowlanych spełniających warunki o których
mowa w rozdziale 5 pkt 1 ppkt. 1.2) SIWZ- wzór wykaz robót budowlanych
(wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
- dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa
ww. zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa wyżej 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.
- 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,
spełniającego warunki o których mowa w rozdziale 5 pkt 1 ppkt. 1.4
SIWZ- wzór wykazu ( wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr
6 do SIWZ.
10. Kosztorys ofertowy – (składany w postępowaniu przez Wykonawcę wraz
z oświadczeniami i dokumentami na wezwanie Zamawiającego) .
11. Oferenci w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, winni przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie takiego oświadczenia
poprzez przesłanie informacji droga elektroniczną, następnie droga pocztową.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 7 pkt 9.1
niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości- wystawiony nie
wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt a) 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,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów wskazanych w ust. 11
pkt a)
14. 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 osoby, której dokumenty dotycz, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów ( art. 26 ust. 2f ustawy)
16. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 9 i 11 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.
17. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 9 i 11, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
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 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z
2017r . poz. 570) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
19. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o
których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
20. 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.
21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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23. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
24. W przypadku, o którym mowa w punkcie 12 siwz, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
25. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienie,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowanie
( art. 26 ust. 3 ustawy).
26. 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 ( art. 26 ust. 3a ustawy).
27. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Rozdział 8
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem na kontakt podany poniżej.
2. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi.
3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania o
udzielenie zamówienia otrzymały informację za pomocą faksu, e-mailem w sposób
umożliwiający zapoznanie się z tą informacją, a dla pism, wysłanych pocztą lub
dostarczonych osobiście do Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska
3,62-830 Stawiszyn, liczy się data dostarczenia ich do siedziby zamawiającego.
4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy
kierować w języku polskim do zamawiającego:
1) faksem – na numer 627528097,
2) e-mailem na adres: przetargi@stawiszyn.pl, drogi.oswietlenie@stawiszyn.pl
3) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska
3,62-830 Stawiszyn
4) lub dostarczyć osobiście do: Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa
Pleszewska 3,62-830 Stawiszyn
5) osobą upoważnioną do porozumiewa się z wykonawcami:
w sprawach technicznych: Angelika Bąk, Lesław Luźny- nr tel 62 75-28-079,
email- drogi.oswietlenie@stawiszyn.pl, l.luzny@stawiszyn.pl
w sprawach proceduralnych: Angelika Grzelaczyk- nr tel. 62 75-28-079,
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email- przetargi@stawiszyn.pl
5. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prawo zamówień
publicznych.
6. 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, chyba, że wykonawca
wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na
swojej stronie podmiotowej BIP
8. Jeżeli w wyniku zmiana treści SIWZ konieczna będzie zmiana treści ogłoszenia o
zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www i na stronie podmiotowej BIP
zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej 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 na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.
10. Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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 SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużony termin składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień,
jako obowiązującą należy przyjąć treść dokumentu zawierającego późniejsze
oświadczenia zamawiającego.
Rozdział 9
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.
Rozdział 10
Termin wiązania ofertą
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca
pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 11
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Składana oferta winna być sporządzona
na formularzu oferty- załącznik nr 2 do SIWZ- wymagana forma dokumentu:
oryginał
2. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie
podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ
2) Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty- wymagana forma dokumentu:
oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy- wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia
potwierdzona przez notariusza ( jeśli dotyczy)
4) oświadczenie o udostępnianiu zasobów wskazujących na okoliczności opisane w
rozdziale 5 pkt 13 siwz- wymagana forma dokumentu: oryginał- jeśli dotyczy
3. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, zmian ofert i ww.
powiadomień w postaci elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Załączniki i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów siwz.
Niedopuszczalne są modyfikacje, które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji oraz
warunków podanych w zapisach niniejszej siwz.
6. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie pismem
czytelnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.
7. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język
polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę( y)
uprawnioną(e) upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
9. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny
lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem( np. w formie
odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany ( również przy
użyciu korektora) musza być czytelne oraz musza być opatrzone podpisem( lub
parafką) osoby podpisującej ofertę.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego wykonawcę.
12. Dla zapewnienie integralności i nienaruszenia oferty zaleca się:
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a) parafowanie każdej strony oferty przez osobę podpisująca ofertę
b) zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie
spisu treści
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu ( np. w
kopercie) w siedzibie zamawiającego. Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę
i adres wykonawcy oraz napis
„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiszyn, ul. Szosa Konińska”
Otwarcie ofert w dniu 19.04.2019 godz. 10:10”
oraz dopisek „ Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą
kurierską, za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwierania ofert.
14. W przypadku, gdy wykonawca składa kserokopie dokumentu, winna być ona
poświadczona „ za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie winno zawierać
sformułowanie „ za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania oraz podpis, zaś w przypadku braku imiennej
pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień
publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnianiu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że
nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 419 z późn, zm). Przez nie ujawnienie rozumie się nie
podawanie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych
organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą, co do których wykonawca zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być
one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie
wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający
zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnicę przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu ( kopercie), a w
miejscu widocznym na zewnątrz opakowaniu umieścił napis: „NIE UDOSTĘNIAĆ
INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Następstwem stwierdzenia
bezskuteczności zastrzeżenia informacji, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie wyłączeniem zakazu
ujawniania zastrzeżonych informacji. W konsekwencji oferta taka będzie
przedmiotem oceny w postępowaniu, z tym że zamawiający zobowiązany jest
ujawnić także te informacje, które wykonawca objął swoim bezskutecznym
zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia, itp. do
złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
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a) powiadomienie o wprowadzeniu ww, zmian musi być złożone zamawiającemu na
takich samych zasadach jak składana oferta, tzn. w odpowiednio oznakowanej
kopercie z dopiskiem „ ZMIANA”
b) wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania
ofert
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad
jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE”.
Złożona oferta, której dotyczy anulacja ( „WYCOFANIE”) nie będzie
odczytywana.
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdział 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul.
Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn; sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w 19 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:10
w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na
której zamieścił SIWZ informacje dotyczące:
− Kwoty jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
− Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
− Ceny, okres gwarancji zawartych w ofertach.
Rozdział 13
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu
zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem
umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W cenie ofertowej winny być
zawarte wszelkie wymagane przepisami podatki, opłaty i inne należności płatne przez
Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości
zamówienia.
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 zaokrąglić w
górę).
4. Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy za
realizację przedmiotowego zamówienia. Kalkulację cenową Wykonawca wykona z
należytą starannością zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i zapisami
SIWZ.
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5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie
będzie podlegała zmianom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w SIWZ.
6. Wykonawca składający ofertę powinien poinformować Zamawiającego, czy wybór
jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego. W tym celu Wykonawca winien wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku
do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
9. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
10. Rozliczenia miedzy zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN
Rozdział 14
Otwarcie i ocena ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem
terminu ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości: nazwy ( firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny.
4. W przypadku, gdyby wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający
przekaże mu niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 na jego wniosek.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłki polegającej na
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
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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
zamówienie publiczne,
6) zawiera błędy w obliczeniu oceny,
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
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym
wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury
krytycznej, o której mowa w art. 5 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o
zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub
interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
11) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
Rozdział 15
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami (ocena nastąpi w skali 1-100 pkt):
3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Gwarancja

40%

Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Punkty w kryterium "gwarancja" będą przyznawane w następujący sposób:
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1. 36 miesięcy - 0pkt.
2. 37 - 39 miesiące - 4 pkt.
3. 40 - 42 miesięcy - 8 pkt
4. 43 - 45 miesięcy - 12 pkt
5. 46 - 48 miesięcy - 16 pkt
6. 49 - 51 miesięcy - 20 pkt
7. 52 - 54 miesięcy - 24 pkt
8. 55 - 57 miesięcy - 28 pkt
9. 58 - 60 miesięcy - 32 pkt
10. 61 - 63 miesięcy - 36 pkt
11. 64 - 66 miesięcy - 40 pkt

Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W
przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu udzielonej
gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli minimalnej wymaganej
gwarancji tj. 36 miesięcy.
4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która w sumie uzyska najwyższą
liczbę punktów w kryteriach: cena oraz okres gwarancji.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Rozdział 16
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę
którego oferta będzie odpowiadać warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych, w SIWZ i przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans kryterium oceny
ofert.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli w postępowaniu udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w
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4.

5.

6.
7.

następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego ( np. konsorcja, spółka cywilna) zobowiązani są
do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie
na zadanie objęte zamówieniem.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze
zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę
faksem, e-mailem lub telefonicznie, a następnie potwierdzi ten fakt odrębnym
pismem.
Rozdział 17
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto
podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 i 2.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy musi być dostarczony do zamawiającego najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z podaniem tytułu: „ zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, nr sprawy PFiZP.271.5.2019 ”
5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanie.
6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
7. Kwota, o której mowa w ust.9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
8. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną
formę niż pieniądz, wówczas wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy
dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ( o ile
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1.
2.
3.

4.

5.

dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość
tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez
wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu
Odbioru Końcowego)
Rozdział 18
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy.
Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie.
Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
regulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: termin realizacji
zamówienia może ulec zmianie w przypadku zawieszenia usług przez
zamawiającego.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wykonawca, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w
następujących przypadkach: zmiana stawki podatku VAT, rezygnacji z części
zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe
w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy- o wartości niewykonanych dostaw.
Rozdział 19
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych
środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej
oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy prawo
zamówień publicznych.
Rozdział 20
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 21
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim musza odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Rozdział 22
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje: www.stawiszyn.pl
Rozdział 23
Informacja o aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.
Rozdział 24
Wysokość kosztów zwrotu udziału w postępowaniu
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Rozdział 25
Wymagania dotyczące zagadnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1
ustawy prawo zamówień publicznych
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Rozdział 26
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta
Stawiszyn mający siedzibę: ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, tel
627528079, e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Damian Posiłek, adres
e-mailowy: iod@stawiszyn.pl, nr tel. 62 7528079 wew. 22
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018r. poz. 1986) , dalej „ ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania
umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze ( nie zawarto z tymi wykonawcami
umowy);
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO
Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak
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