Nr sprawy 271.16.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Budowa oświetlenia
odcinków ulic Sztormowej i Polnej w Jastarni

KODY CPV:
45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający:
Gmina Miasto Jastarnia
ul. Portowa 24
84 – 140 Jastarnia
tel. (0-58) 675 – 19 – 99
fax. (0-58) 675 – 21 – 76
www.bip.jastarnia.pl

ZATWIERDZAM:

………………………………

Jastarnia, wrzesień 2016 r.

1.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Jastarnia,
ul. Portowa 24,
84 –140 Jastarnia,
Nr telefonu: (58) 675 19 99
Nr faksu:
(58) 675 21 76
e-mail:
referatrozwoju@jastarnia.pl
strona: www.bip.jastarnia.pl/zamowienia
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
2.
2.1.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka
Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. wraz ze
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej
dalej również ,,ustawą Pzp”) a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia
wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 2263),
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128),
5) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2016 roku, poz. 645 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 667).
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2.3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej dalej SIWZ) zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego oraz
przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV (likwidacji kolizji) w miejscowości
Jastarnia zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez ELEN s.c. KARBOWSKI
DŁUGOŃSKI oraz na podstawie zaświadczenia Starosty Puckiego nr AB.6743.2.71.2016.ED z
dnia 17.06.2016 r. i o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

3.2. Zakres robót obejmuje roboty budowlane opisane w projektach budowlanych,
specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej
specyfikacji, a w szczególności:
a) budowa urządzeń oświetlenia drogowego na ul. Sztormowej – 12 szt.
b) przebudowa oświetlenia na ul. Polnej - 2 szt.,
c) likwidacja kolizji sieci kablowej nn-0,4 kV.
3.3.

3.4.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub źródło pochodzenia materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych nie gorszych od założonych
w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót
budowlanych w zakresie i terminach wynikających z uzgodnień branżowych projektów
budowlanych.

3.5 Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 ustawy Pzp.

6.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.10.2016 r. do 15.12.2016 r.

9.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.

1a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie dotyczącym:
a) zdolności technicznej lub zawodowej :
wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie w tym
okresie minimum 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda odpowiadająca swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane
w zakresie budowy oświetlenia drogowego z podaniem rodzaju i wartości robót, daty i

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym (osobami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu):
Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami w celu
obsadzenia stanowisk:
a) Kierownik budowy: 5 lat praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy legitymujący
się odpowiednimi uprawnieniami w zakresie ogólnobudowlanym lub elektrycznym
oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa i polisą
lub innym dokumentem ubezpieczenia (nie dotyczy w przypadku ubezpieczenia
poprzez Izbę, o ile podano w treści zaświadczenia Izby) odpowiedzialności cywilnej w
związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 1
osoba.
b) Kierownik robót elektrycznych: 2 lata praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy
lub Kierownik robót elektrycznych legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Inżynierów
Budownictwa i polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia (nie dotyczy w przypadku
ubezpieczenia poprzez Izbę, o ile podano w treści zaświadczenia Izby)
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – 1 osoba.
Zamawiający uznaje możliwość zatrudnienia 1 osoby do sprawowania funkcji
wskazanych w pkt. a) i b) pod warunkiem posiadania przez daną osobę odpowiednich
uprawnień i doświadczenia zawodowego.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy pełniący funkcję Kierownika budowy i
Kierownika robót elektrycznych będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem
załączonym do oferty.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z
pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego powyżej
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
1b. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
odniesieniu do 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.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach – załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
3) W takim przypadku, Wykonawca, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

4)

5)

6)

7)

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
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.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługę, do realizacji której zdolności są wymagane.
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 nie udostępnienia tych zasobów, chyba że
za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają:
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 podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1c. 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.
9.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, 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. poz.
553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 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 pkt 13;
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 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 przygotowaniu 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 orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

2.

3.

4.

5.

6.

7.

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2.1 ppkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 9.2.1 ppkt 2 lit. a-c,
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 pkt 9.2.1 ppkt 2 lit. d i ppkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. d,
b) w pkt 9.2.1 ppkt 4 SIWZ,
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 pkt 9.2.1 ppkt 7 i 9 SIWZ jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.2.1 ppkt 10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.2.1 ppkt 11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 9.2.1 ppkt 2 i 3 oraz ppkt.5-9 SIWZ,
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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 9.2.3 SIWZ.
W przypadkach, o których mowa w pkt 9.2.1 ppkt 8 SIWZ, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ustawie Pzp w
art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1
ppkt 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9.3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
2) który 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;
3) 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, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) 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 ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.

10.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIU
1.Do oferty każdy Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia ( załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o
których mowa w rozdz. 10.1. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
3) Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenia o których mowa w rozdz. 10.
1.1) niniejszej SIWZ .
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 składa także oświadczenia o których
mowa w rozdz. 10. 1.1) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

5) 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu 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;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu , lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/ pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
e) dowód wniesienia wadium;
f) kosztorys ofertowy; podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
dokumentacja projektowa – projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, przedmiary robót oraz jednostkowe normy nakładów rzeczowych robocizny,
materiałów i pracy sprzętu według norm zawartych w powszechnie dostępnych katalogach,
a w przypadku ich braku według norm zakładowych wykonawcy (koszty ustalone przez
wykonawcę na podstawie własnej kalkulacji); opis pozycji i obmiar w kosztorysie
ofertowym złożonym przez Wykonawcę musi być zgodny z opisem i obmiarem
zamieszczonym w przedmiarze robót. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek
zmian np. w ilościach, jednostkach miary, parametrach technicznych określonych przez
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. Wszystkie błędy
ujawnione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), Dokumentacji Projektowej oraz
przedmiarze Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu. Uznaje się, że miejsca
w kosztorysie, w których Wykonawca podał cenę 0,00 złotych lub nie podał żadnej ceny
traktuje się tak jak gdyby cena ta była ujęta w innej pozycji kosztorysu. Wszystkie wartości
winne być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Strona tytułowa
kosztorysu musi zawierać: przyjętą do kalkulacji stawkę roboczogodziny wyrażoną w zł;
wartość kosztów pośrednich wyrażoną w % przyjętych do kalkulacji wartości kosztów
robocizny i sprzętu; wartość kosztów zakupu wyrażoną w % przyjętej do kalkulacji wartości
materiałów; wartość zysku wyrażoną w % przyjętych do kalkulacji wartości robocizny,
sprzętu
i
kosztów
pośrednich
robocizny
i
sprzętu;
wyrażoną
w % zastosowaną stawkę podatku VAT, wyrażone w zł: wartość kosztorysu netto, wartość
podatku VAT, wartość kosztorysu brutto; podpis osoby sporządzającej kosztorys. Kosztorys
tabelę elementów scalonych, wycenę pozycji kosztorysowych
musi posiadać
w układzie uproszczonym, zestawienia: robocizny, materiałów i sprzętu).
g) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)
Zamawiający może żądać złożenia Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie w tym okresie minimum
2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy i 00/100 złotych) każda odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane w zakresie budowy
oświetlenia drogowego z podaniem rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).
h) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (potencjał kadrowy)
Zamawiający może żądać złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości i 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 ; Do informacji winny być
dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o
których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do
Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz informacja o podstawach wykonawcy do
dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi mieć odpowiednio wykwalifikowane osoby
w celu obsadzenia stanowiska, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt 1a a)
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).
8) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. 10. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2.Inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty:
1)
2)
3)
4)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy ;
zaakceptowany przez Wykonawcę wór umowy;
pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),
Wykonawca, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, polegającego na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

11.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 10 niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,
Dział Zamówień Publicznych.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: referatrozwoju@jastarnia.pl, a faksem na
nr (58) 675 21 76.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 6.10.2016 roku), Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. 11. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Jacek Świdziński (58) 675 19 99; Agnieszka Konkel (58) 675
19 30;
2) w kwestiach merytorycznych – Jacek Świdziński (58) 675 19 99; Agnieszka Konkel (58)
675 19 30.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12.
WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzech
tysięcy 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;

3.

4.

5.

6.

7.
8.

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A.
V/O Gdańsk nr rachunku 08 1240 2920 1111 0000 4499 0345, z dopiskiem na przelewie:
Wadium-Budowa oświetlenia odcinków ulic Sztormowej i Polnej w Jastarni.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. 12. 3 niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy PZP.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

14.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. 10 niniejszej
specyfikacji.
2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w formie
pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa,
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane,
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty.
9) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim
przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność
wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2. Oferta wspólna
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
Pełnomocnictwo winno upoważniać do reprezentowania podmiotów je podpisujących oraz do
złożenia oferty, ewentualnie do innych działań w imieniu partnerów w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4)
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani będą
do przedłożenia umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia. Umowa winna także określać zakres obowiązków
partnerów, zakaz zmian parterów w trakcie obowiązywania umowy oraz solidarną
odpowiedzialność partnerów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
wynikającego z udzielonego zamówienia publicznego.
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w miejscu: Urząd
Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pokój nr 101.
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia.
3)
Oznakowanie koperty powinno być następujące: Przetarg nieograniczony: Budowa
oświetlenia odcinków ulic Sztormowej i Polnej w Jastarni. Nie otwierać przed dniem
13.10.2016 r. godz. 10:15.

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Portowej 24 w Urzędzie Miasta
Jastarni – pok. 101 do dnia 13.10.2016 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 14 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 15. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107, w dniu 13.10.2016 r., o godzinie
1015.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.jastarnia.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

16.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację przedmiotu zamówienia.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

17.
KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
Kryterium
Cena
Termin gwarancji

Waga kryterium
60%
40%

Zasady oceny kryterium „cena”:
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:
oferowana najniższa cena brutto
cena =

______________________________________________________

x 60% * 100 pkt

cena brutto oferty badanej
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena” jest maksymalną ilością punktów
zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium.
Zasady oceny kryterium ,,termin gwarancji”
Oferta z najdłuższym terminem gwarancji (liczonym w miesiącach) spośród ofert podlegających
ocenie (nie odrzuconych) otrzyma 40 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według
poniższego wzoru:
termin gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
Pg =

x 40% x 100 pkt
najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert

UWAGA: Termin gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy
i dłuższy niż 72 miesięcy. Do obliczenia wartości punktowej będzie brany pod uwagę okres
udzielanej gwarancji nie dłuższy niż 72 miesięcy.

LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ OFERTĘ:
P = Pc + Pg, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów w kryterium nr 1
Pg - liczba punktów w kryterium nr 2
Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

2.
3.

4.

5.

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

18.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.

3.
4.
5.

19.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości
5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie( dla każdej z części zamówienia).
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2016 r., poz. 359).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148
ust. 2 ustawy PZP.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

20.

ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w następujących kwestiach:

a) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności udzielenia i wykonania zamówień
dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, co
determinowałoby konieczność zmiany terminów realizacji umowy,
b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów realizacji umowy,
c) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących
przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana
przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji,
d) zmiany warunków świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu zamówienia bez wzrostu wynagrodzenia,
e) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana
terminów realizacji umowy o ilość dni zwłoki,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych
zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – zmiana terminów
realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni wystąpienia przeszkody,
g) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową,
która wejdzie w życie po zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie
czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww.
podatku.
21.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP
22.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt
1) Pzp,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 do SIWZ – Potencjał kadrowy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
powierzy Podwykonawcom,
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany
Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót

