Nr sprawy 271.4.2016

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

Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego,
Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia
KOD CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający:
Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84 – 140 Jastarnia
tel. (0-58) 675 – 19 – 99
fax. (0-58) 675 – 21 – 76
strona: www.bip.jastarnia.pl
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30.
ZATWIERDZAM:

………………………………
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Jastarnia, kwiecień 2017 r.
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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
29 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień
publicznych opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., a także wydanych na
podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa Zamówień Publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,
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 ze zm.),
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),
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 Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2263),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96, poz. 559),
Kodeks cywilny,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.
zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic
w miejscowości Jastarnia, w tym:
budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna,
ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia zgodnie
z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia
oraz na podstawie: decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/38/16/J z dnia 14.09.2016 r.
o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zmienionej decyzją nr
AB.6740.521.2016.RW z dnia 02.02.2017 r.; decyzji Starosty Puckiego nr
PKZ.4123.249.2016 z 19.05.2016 r. o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie prac
w obszarze wpisanym do rejestru zabytków; decyzji Starosty Puckiego nr
ROŚ.6341.2.3.2015 z 27.04.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie podczyszczonych ścieków opadowych do morskich wód wewnętrznych.
przebudowa drogi w zakresie sieci oświetleniowej i budowy sieci kanalizacji deszczowej
w odcinku ulicy Herrmanna w m. Jastarnia zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia oraz na podstawie
zaświadczenia Starosty Puckiego nr AB.6743.2.82.2016.ED z 01.08.2016 r. o braku
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,
utwardzenie powierzchni gruntu ciągu pieszo-jezdnego odcinka ulicy Ceynowy w m.
Jastarnia zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski, Gdynia oraz na podstawie zaświadczenia Starosty Puckiego nr
AB.6743.2.77.2016.ED z 27.06.2016 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowlanych i decyzji Starosty Puckiego nr PKZ.4123.153.2016 z 28.04.2016 r.
o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Zakres robót obejmuje roboty budowlane opisane w projektach budowlanych, projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, operacie
wodnoprawnym i przedmiarach robót, w tym m. in.:
dla robót określonych w pkt. 2.1 ppkt 1):
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odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,85 km,
wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem,
zdjęcie około 4740 m3 humusu wraz z wywozem,
rozbiórka istniejących elementów dróg, chodników, ogrodzeń wraz z wywozem; w tym:
nawierzchnie z płyt typu YOMB - około 260 m2, nawierzchnie z kostki betonowej – około
290 m2, nawierzchnie z drogowych płyt betonowych – około 2280 m2, nawierzchnie z
kostki kamiennej - 38 m2, krawężniki betonowe - 63 mb, ogrodzenia z siatki stalowej –
około 185 mb, ogrodzenie o przęsłach drewnianych – około 80 mb, ogrodzenie murowane
- 8 mb, ogrodzenia z przęseł stalowych - 31 mb, wywóz gruzu - 416 m3,
regulacja wysokościowa 57 włazów kanalizacji sanitarnej i 38 zasuw wodociągowych,
wykonanie 2746 m3 wykopów ziemnych wraz z wywozem,
wymiana 4 350 m3 gruntu na pospółkę wraz z wywozem,
wykonanie 163 m3 nasypów wraz z dowozem,
profilowanie i zagęszczanie 6629 m2 podłoża gruntowego,
wykonanie 5605 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
i 6629 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
wykonanie nawierzchni: z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 5666 m2,
z ażurowych płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 963 m2,
wykonanie oznakowania poziomego - 1,52 m2 i pionowego - demontaż 12 znaków,
wykonanie 25 tablic i 20 słupków do znaków pionowych,
wykonanie 1520 m krawężników betonowych, 1135 m oporników betonowych i 179,2 m3
ław betonowych,
wykonanie 618 m obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
humusowanie z obsianiem trawą z dowozem - 1566 m2,
odtworzenie ogrodzeń: z siatki - 159 m, o przęsłach drewnianych - 67 m, murowanego - 6
m, z przęseł stalowych - 28 m,
roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, w tym obejmujące: 1933 m3 wykopów
liniowych pod kanały oraz 758 m3 wykopów pod studnie i wpusty, ułożenia 800 m3
podłoża i obsypki kanałów z kruszywa naturalnego; budowę: około 800 mb rurociągów, 29
kpl. studni rewizyjnych, 29 kpl. wpustów ulicznych wraz z osadnikami, separatora
substancji ropopochodnych zintegrowanego z piaskownikiem wraz płytą dociążającą,
odwodnienie i zabezpieczenia wykopów, zasypanie 1736 m3 wykopów, wywóz 955 m3
gruntu wraz z utylizacją, próby szczelności, usuniecie kolizji z istniejącym wodociągiem.
roboty w zakresie oświetlenia ulicznego, polegające miedzy innymi na: wykonaniu linii
kablowej kablem YAKY 4x25 – około 863 mb, montażu 31 szt. słupów oświetleniowych
z oprawami LED, montażu 1 kpl. SO, rozbiórce 14 szt. istniejących latarni, przestawieniu
2 szt. ZK.
dla robót określonych w pkt. 2.1 ppkt 2):
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,2 km,
rozbiórka elementów dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej - 38 m2,
krawężników betonowych - 6 mb, obrzeży betonowych - 14 mb, wywóz gruzu - 4,1 m3,
roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, polegające na wykonaniu: 35 m3 wykopów
liniowych pod kanały, 32 m3 wykopów pod studnie i wpusty, ułożenie 27 m3 podłoża
i obsypki z kruszywa naturalnego, budowę: 31,5 mb rurociągu, 2 kpl. studni rewizyjnych,
wpusty ulicznego wraz z osadnikiem, zasypania 33 m3 wykopów, wywozu 34 m3 gruntu
wraz z utylizacją, próby szczelności,
profilowanie i zagęszczanie 38 m2 podłoża gruntowego,
wykonanie 38 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 11 m2
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 38 m2,
wykonanie 6 m krawężników betonowych i 0,4 m3 ław betonowych,
wykonanie 14 m obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
humusowanie z obsianiem trawą z dowozem - 30 m2,
roboty w zakresie oświetlenia ulicznego, polegając miedzy innymi na: wykonaniu linii
kablowej kablem YAKY 4x25 – około 190 mb, montażu 9 szt. słupów oświetleniowych
z oprawami LED, rozbiórce 5 szt. istniejących latarni,

3)
a)
b)
c)

dla robót określonych w pkt. 2.1 ppkt 3):
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,11 km,
zdjęcie 20 m3 humusu wraz z wywozem,
rozbiórka elementów dróg i chodników: nawierzchni z kostki betonowej - 230 m2, nawierzchni
z drogowych płyt betonowych - 105 m2, wywóz gruzu - 34,2 m3,
d) regulacja wysokościowa 1 włazu i 8 zasuw,
e) wykonanie 145 m3 wykopów wraz z wywozem,
f) wykonanie 10 m3 nasypów wraz z dowozem,
g) profilowanie i zagęszczanie 362 m2 podłoża gruntowego,
h) wykonanie 362 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 362 m2
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 362 m2,
j) wykonanie oznakowania pionowego - demontaż 2 znaków, wykonanie 4 tablic i 2 słupków do
znaków pionowych,
Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej
stanowiącej załączniki nr 9-12 do niniejszej specyfikacji oraz w specyfikacji dla słupów i opraw
oświetleniowych.
Proponowane przez Wykonawcę oprawy muszą być wizualnie kontynuacją istniejących w Jastarni
przy ul. Ks. B. Sychty opraw z kloszem typu „szyszka pryzmatyczna” oraz spełniać wymagania
wskazane w ww. specyfikacji dla słupów i opraw oświetleniowych. W przypadku, gdyby Wykonawca
proponował oprawy odmienne, będzie zobowiązany do dostarczenia obliczeń technicznych
parametrów oświetleniowych oraz uzgodnienia w tym zakresie z odpowiednim Powiatowym
Konserwatorem Zabytków.
2.3.
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.
2.4.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
w zakresie i terminach wynikających z uzgodnień branżowych projektów technicznych.
2.5.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji za wykonane przez siebie
roboty budowlane. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa umowa, której projekt stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ.
3.

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego do 5% wartości
zamówienia podstawowego.

5.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania robót budowlanych: do 15.04.2018 r. Wykonawca musi zaplanować
przerwę w realizacji robót budowlanych w okresie od 26.06 do 31.08.2017 r. Wykonawca winien
również udostępnić plac budowy innemu wykonawcy w obszarze określonym w załączniku nr 13
do SIWZ i zaplanować w okresie IX – XI.2017 r. łącznie 40 dniową przerwę w realizacji prac
objętych niniejszym zamówieniem wynikającą z prowadzenia prac przy przebudowie wodociągów
i kanalizacji sanitarnej przez innego wykonawcę na zlecenie M.P.W.i K. Ekowik sp. z oo. we
Władysławowie.

8.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:

8.1.
1)

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2)

sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum 2 roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy
złotych 00/100) każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane w zakresie budowy lub
przebudowy dróg wraz z odwodnieniem z podaniem rodzaju i wartości robót, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
(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).
b) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi osobami w celu obsadzenia podanych
poniżej stanowisk:
- Kierownik budowy: 5 lat praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy legitymujący
się odpowiednimi uprawnieniami w zakresie ogólnobudowlanym lub drogowym oraz
zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa i polisą lub
innym dokumentem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nie dotyczy
w przypadku dokonania ubezpieczenia poprzez Izbę, o ile informację podano w treści
zaświadczenia Izby) – 1 osoba.
- Kierownik robót drogowych: 5 lat praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy lub
Kierownik robót drogowych legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Inżynierów
Budownictwa i polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (nie dotyczy w przypadku dokonania ubezpieczenia poprzez Izbę,
o ile informację podano w treści zaświadczenia Izby) – 1 osoba.
- Kierownik robót sanitarnych - 5 lat praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy lub
Kierownik Robót instalacji sanitarnych legitymujący się odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby
Inżynierów Budownictwa i polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (nie dotyczy w przypadku dokonania ubezpieczenia
poprzez Izbę, o ile informację podano w treści zaświadczenia Izby) - 1 osoba.
- Kierownik robót elektrycznych - 5 lat praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy
lub Kierownik Robót instalacji elektrycznych legitymujący się odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby
Inżynierów Budownictwa i polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (nie dotyczy w przypadku dokonania ubezpieczenia
poprzez Izbę, o ile informację podano w treści zaświadczenia Izby) - 1 osoba.
Zamawiający uznaje możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę osoby/osób do
sprawowania więcej niż jednej spośród funkcji wskazanych powyżej pod warunkiem
posiadania przez daną/e osobę/y odpowiednich uprawnień i doświadczenia zawodowego.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy pełniący funkcje wskazane w niniejszym
pkt. 8.1 3) lit. b) będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
8.6.
1)

2)

3)

(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.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
Jest niezgodna z ustawą,
Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
Zawierającą błędy w obliczeniu ceny,
Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Dodatkowo zamawiający wyklucza wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
postępowania restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978
z późn. zm.) lub którego upadłość 8 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
28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
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;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
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lub składek na 9 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego – spełnia / nie spełnia.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ),
dowód zapłaty wadium stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie
z załącznikiem nr 8 do SIWZ), 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.
9.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zmawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń i dokumentów.
9.4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
9.4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1) 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 2 robót budowlanych o wartości nie
mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) każda
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz
z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym z podaniem rodzaju i wartości robót, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (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) - na formularzu zgodnym
z treścią załącznika nr 5 do SIWZ,
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy
są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę czy też dysponować będzie on nimi na
podstawie innych niż umowa o pracę stosunków prawnych, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości i kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych
przez nie czynności - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do oferty. Do
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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 właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz informacja o podstawach
wykonawcy do dysponowania tymi osobami Wykonawca musi mieć odpowiednio
wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk:
Minimalne kwalifikacje
Liczba osób*
Funkcja, uprawnienia
zawodowe
Kierownik budowy
1
Kierownik robót drogowych
1
Zgodnie z pkt. 8.1. pkt 3 lit. b)
Kierownik robót sanitarnych
1
Kierownik robót elektrycznych
1
*Zamawiający uznaje możliwość zatrudnienia osoby/osób do sprawowania więcej niż
jednej funkcji wskazanej w wierszach 1-4 tabeli pod warunkiem posiadania przez daną
osobę odpowiednich uprawnień i doświadczenia zawodowego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca składa następujące
dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Dowód wniesienia wadium.
Kosztorysy ofertowe. Podstawę sporządzenia kosztorysów ofertowych stanowią: projekty
budowlane i wykonawczy (załączniki nr 9A, 9B, 9C do SIWZ), specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót (załączniki nr 10A, 10B, 10C do SIWZ), przedmiary robót
(załączniki nr 11A, 11B, 11C do SIWZ), operat wodnoprawny (załącznik nr 12 do
SIWZ) 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 projektach budowlanych
i wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach
robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu. Uznaje się, że miejsca w kosztorysach,
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. Strony tytułowe kosztorysów
muszą 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
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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. Kosztorysy muszą posiadać
tabelę elementów scalonych, wycenę pozycji kosztorysowych w układzie uproszczonym,
zestawienia: robocizny, materiałów i sprzętu).
W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł
Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
punkcie 9.4.2. ppkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert,
punktach 9.4.2. ppkt 2) i 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.2. zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych w niniejszym punkcie 9.6. ppkt 1), 2).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 7 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 ze
zm.),
Dokumenty wymagane w przypadku oferty wspólnej:
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia,
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu
umowy,
Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 9.1. ppkt 1), 2) i 3) oraz
9.4.2. ppkt 1), 2), 3) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są
wspólnie,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 9 winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczone przez wykonawcę.
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INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia lub faksem na nr 58 675 21 76.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się
zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego wymienionych w SIWZ sposobów.
Wyjaśnienia treści SIWZ:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
z zastrzeżeniem pkt 2).
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 15.1 niniejszej specyfikacji)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.jastarnia.pl.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
Modyfikacja treści specyfikacji:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej www.bip.jastarnia.pl.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych ,,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
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wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a
ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie zamówień Publicznych ,,ogłoszenia
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający
zamieści informacje o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.bip.jastarnia.pl.
Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować
zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w ofercie,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta
Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, podlega odrzuceniu.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub – jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę – w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

11.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Jacek Świdziński: Zastępca Burmistrza Jastarni, tel. (58) 675 19 19;
Helena Dahl: Podinspektor ds. inwestycji, tel. (0-58) 675 19 29.
12.
WADIUM
12.1. Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie,
wymienionej poniżej formie:
1) pieniądza, przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku bankowego Banku Pekao S.A.
V/o Gdańsk na rachunek nr: 08 1240 2920 1111 0000 4499 0345 z adnotacją „wadium –
Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks.
Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia”.
2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeń 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)
12.2. Wadium winno zostać wpłacone przed upływem terminu składania ofert.
12.3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego do dnia 14.04.2017 r. do godz. 10:00.
12.4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte
w art. 45 i 46.
12.5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta
podlegać będzie odrzuceniu.
13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
14.
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
5) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane,
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę,
7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
14.2. 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
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solidarną odpowiedzialność partnerów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania wynikającego z udzielonego zamówienia publicznego.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pok. nr
101.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia.
Oznakowane następująco: Przetarg nieograniczony: Budowa dróg wraz z odwodnieniem
i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów
i Ceynowy w miejscowości Jastarnia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140
Jastarnia, pokój nr 101 do dnia 14.04.2017 r. godz. 10:00
15.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia protestu.
15.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w: Urzędzie Miejskim w Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140
Jastarnia, pokój nr 107 w dniu 14.04.2017 r. godz. 10:15.
15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres
gwarancji, warunki płatności.
16.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
16.1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy związane
z realizacją zmówienia. Musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT .
16.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
16.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
16.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania ofertą).
16.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
17.
KRYTERIA OCENY OFERTY
17.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
17.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
17.3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną liczbę
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą ocenianie odpowiednio –
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: 0 – 100 pkt.

17.4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
LP.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena brutto oferty
60 pkt
2.
Termin gwarancji
40 pkt
RAZEM
100 pkt
17.5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
17.6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
17.7. Sposób obliczenia punktów w ww. kryteriach.
Kryterium nr 1 – CENA OFERTY BRUTTO:
Oferta najtańsza spośród ofert podlegających ocenie (nie odrzuconych) otrzyma 95 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
P1 =
x 60% x 100 pkt
cena badanej oferty brutto
Kryterium nr 2 – TERMIN GWARANCJI
Oferta z najdłuższym terminem gwarancji (liczonym w miesiącach) spośród ofert podlegających
ocenie (nie odrzuconych) otrzyma 5 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według
poniższego wzoru:
termin gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
P2 =
x 40% x 100 pkt
najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert
UWAGA: Termin gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 60
miesięcy i dłuższy niż 120 miesięcy. Ponadto do obliczenia wartości punktowej będzie brany
pod uwagę okres udzielanej gwarancji nie dłuższy niż 120 miesięcy.
LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ OFERTĘ:
P = P1 + P2
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
P1 - liczba punktów w kryterium nr 1
P2 - 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.
18.
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INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców podając w szczególności:

a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
18.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
18.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia, Zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
18.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku
umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.
18.9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
18.10. Przez uprawomocnienie się decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie się upływ
terminu na wniesienie protestu na wybór jego oferty, a w przypadku gdy protesty zostaną
wniesione - dzień ich ostatecznego rozstrzygnięcia potwierdzający właściwość uznania
oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą.
19.
19.1.

19.2.

19.3.
1)

2)
3)
4)
5)

19.4.
19.5.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości: wysokość zabezpieczenia: 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w Ofercie.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub w kilku
następujących formach:
W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 08 1240 2920 1111 0000 4499 0345
Banku Pekao S.A. V/o Gdańsk dla zabezpieczenia z adnotacją „zabezpieczenie należytego
wykonania umowy – Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków
ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy
w miejscowości Jastarnia”
W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
W gwarancjach bankowych,
W gwarancjach ubezpieczeniowych,
W poręczeniach udzielanych przed 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 2007 r. Nr 42, poz. 275)
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych
w art. 148 ust. 2 oraz w art. 150 ust. 3 Ustawy.
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia pod warunkiem, że zostało one należycie wykonane, czego potwierdzeniem
będzie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy przedmiotu umowy.

19.6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie
30% wysokości zabezpieczenia.
19.7. Nie później niż w 15 dniu po podpisaniu protokołu ostatecznego (po okresie rękojmi)
Zamawiający zwróci 30% części zabezpieczenia.
19.8. Jeżeli o zamówienie ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.9. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
19.10. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. Od 147 do 151.
20.

20.1.
20.2.
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w następujących
kwestiach:
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,
udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień
uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych –
co determinowałoby konieczność zmiany terminów realizacji umowy,
działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów realizacji umowy,
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,
zmiany warunków świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu
tożsamości przedmiotu zamówienia bez wzrostu wynagrodzenia,
leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy zmiana terminów realizacji umowy o ilość dni zwłoki,
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,
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.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
22.
AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
23.
KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
25.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
25.2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
5) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.
25.3.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
26.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Załącznik nr 1
– Formularz ofertowy z załącznikami,
Załącznik nr 2
– Projekt umowy,
Załącznik nr 3
– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu,
Załącznik nr 4
– Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
Załącznik nr 5
– Wykaz robót,
– Wykaz osób,
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
– Informacja o podwykonawcach,
Załącznik nr 8
– Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej,
Załącznik nr 9A – Projekt budowlany „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów
i Ceynowy w miejscowości Jastarnia”,
Załącznik nr 9B – Projekt budowlany „Przebudowa drogi w zakresie sieci oświetleniowej
i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Herrmanna w m. Jastarnia”,
Załącznik nr 9C – Projekt wykonawczy „Utwardzenie powierzchni gruntu ciągu pieszojezdnego ulicy Ceynowy w m. Jastarnia”,
Załącznik nr 10A – Specyfikacje techniczne „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów
i Ceynowy w miejscowości Jastarnia”,
Załącznik nr 10B – Specyfikacje techniczne „Przebudowa drogi w zakresie sieci oświetleniowej
i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Herrmanna w m. Jastarnia”,
Załącznik nr 11A – Przedmiar robót „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów
i Ceynowy w miejscowości Jastarnia”,
Załącznik nr 11B – Przedmiar robót „Przebudowa drogi w zakresie sieci oświetleniowej
i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Herrmanna w m. Jastarnia”,
Załącznik nr 11C – Przedmiar robót „Utwardzenie powierzchni gruntu ciągu pieszo-jezdnego
ulicy Ceynowy w m. Jastarnia”,
Załącznik nr 12 – Operat wodnoprawny.
Załącznik nr 13 – Obszar przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

