Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

MK.271.04.2017

Wysokie Mazowieckie 10.02.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.

Zamawiający:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. (86) 275 25 92
fax. (86) 275 25 93
www.wysokiemazowieckie.pl
e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie zaprasza do
składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o wartości mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na wykonanie następującej roboty budowlanej:

Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul.
Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem
przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu
w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej (droga nr 107826B),
ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem”
dofinansowanego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019.
II.
1.

2.

3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r.,poz. 2164 z późn. zm.) art. 39 Pzp. zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych 24115 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
b. Strona internetowa Zamawiającego – www.wysokiemazowieckie.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Dokumentację przetargową można otrzymać: w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie, - na stronie
internetowej www.wysokiemazowieckie.pl , lub w siedzibie zamawiającego w godz.:
8:00 – 16:00 – poniedziałek,
7.30 – 15.30 – od wtorku do piątku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień Publicznych (CPV): 45233120-6, 45233290-8, 45231400-9
Zadanie dotyczy wykonania fontanny w parku miejskim przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Część I zamówienia: Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr
107821B) w Wysokiem Mazowieckiem.
Zakres prac polegający na przebudowie ul. Podlaskiej polega na budowie drogi wraz z nawierzchnią i
poboczami – długość 997 m. Przebudowa ul. Przechodniej dotyczy częściowej budowy chodników,
zajazdów, budowy ścieżki rowerowej, frezowania nawierzchni asfaltowej i wylanie nowej warstwy,
przeniesienie części linii oświetleniowej – 4 lampy, usunięcie kolizji linie energetycznej (1 stanowisko
słupowe) – długość 1406 m. Wykonanie zatok postojowych.
Część II zamówienia: Przebudowa ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem.
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W zakres robót przewidzianych na ul. Prusa wchodzą przebudowa chodników, zjazdów, krawężników
frezowania nawierzchni asfaltowej i wylanie nowej warstwy – długość 611 m oraz budowę progu
zwalniającego.
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

Wykonawca opracuje Projekt Organizacji Ruchu na czas przebudowy w dostosowaniu do posiadanego
sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót.
Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.
W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą:
a) wskaźnik zagęszczenia,
b) grubość nawierzchni,
c) spadki poprzeczne nawierzchni,
d) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład mieszanki,
e) uziarnienie mieszanki kruszyw
W zakres zamówienia wchodzą również opracowanie inwentaryzacji powykonawczej i obsługa
geodezyjna.
Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na podstawie
protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dopuszcza się faktury
przejściowe zgodnie z postanowieniami umowy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia
jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Do faktur wykonawca jest zobowiązany dołączyć
oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku zaległości w ich wynagrodzeniu.
Jeżeli w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót zostały wykazane przykładowe urządzenia i
materiały. W ofercie można przyjąć inne równoważne urządzenia i materiały spełniające parametry techniczne
określone w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy
dołączyć potwierdzenie równoważności w formie pozwalającej jednoznacznie to określić. W ofercie
(kosztorysie) należy określić przyjęte do kalkulacji kosztów produkty. Brak jednoznacznego wskazania
przyjętego do wyceny produktu, skutkuje uznaniem, że wykonawca zastosuje urządzenia i materiały przyjęte w
dokumentacji projektowej.
IV.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest dla części I i części II jest 02.10.2017r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22.
ust.1:
a)
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika do z odrębnych przepisów ,
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
b)

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny

c)

Zdolności techniczne lub zawodowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu, tj.:
 wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w okresie
ostatnich 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym czasie, wykonał co najmniej:
oferta część nr I
- co najmniej dwie roboty budowalne polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy drogi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,
oferta część nr II
- co najmniej dwie roboty budowalne polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy drogi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i w wykazie robót budowalnych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dowody określające czy te roboty zostały wykonane
należycie zwłaszcza zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postanawiania
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pomiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.

5.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zadania podwykonawcom. Zamawiający żąda by
Wykonawca wykazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom –
należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert:
a)
oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu – zał. Nr 3 do SIWZ
b)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 2 do
SIWZ,
2.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, które potwierdzą okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia tj:
a) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz robót budowalnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały
wykonane, z załącznikiem dowodów określających czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. – zał. Nr 5 do SIWZ,
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b) w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu Zamawiający nie przewidział dokumentów.
7.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożonym oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. Nr 8 do SIWZ)

8.

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 informację o tych podmiotach w oświadczeniach potwierdzających, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr …. do SIWZ).
Do ofert należy również dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia potwierdzające, że
nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w którym wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

9.

10. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 2 do SIWZ.
11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 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.
VII.

I NFORMACJE

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z AMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z W YKONAWCAMI .

1.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zmawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców należy
składać w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne ni oświadczenia należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W zakresie wymaganym w SIWZ.
Pozostałe oświadczenia, wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W korespondencji kierowanej do
Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Zamawiający
przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tzn.:
- od 8:00 do 16:00 w poniedziałki
- od 7:30 do 15:30 w pozostałe dni robocze.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl, a faksem na nr 86 275
25 93
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.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
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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.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. 8 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) Anna Niemyjska – tel. 862752379
2) Monika Adamska - tel. 862752379
VIII.
1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
Część I zamówienia 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
Część II zamówienia 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem 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 2014r. poz. 1804
oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na
rachunek bankowy w PKO BP SA O/WYSOKIE MAZOWIECKIE Nr rachunku 81 1020 1332
0000 1402 0941 7629 dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty
należy wpisać: „Wadium –postępowanie nr MK.271.04.2017 wraz z określeniem której części
zamówienia ono dotyczy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3. Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej - załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium,
- innej niż pieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia załączona
do oferty.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 4a ustaw pzp.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z ustawowymi przesłankami – art. 46 ust. 4a i
ust. 5.
1.
2.

IX.
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X.

1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1a do SIWZ,
2) kosztorys ofertowy – zał. Nr 6 do SIWZ
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3) inne załączniki i oświadczenia wymienione w SIWZ
Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
4. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów powinno
być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
7. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do
podpisywania oferty) oraz zgodnie z §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zmawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów.
8. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana
kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty powinny być spięte w sposób trwały.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w sposób następujący:
2.

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul.
Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem
Nie otwierać przed dniem 01.03.2017r. godz. 10.30
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone
wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
12. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96 ust. 3 ustawy,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
a
Wykonawca
składając
ofertę
zastrzegł
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być
w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
16. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej
oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo
do
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty).
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2)Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę
fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).
3)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
4)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
5)Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
6)Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
XI.
1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

do dnia 01.03.2017r. do godz. 10:00

2.

3.
4.

a.

b.
c.

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w
sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15,
01.03.2017r. o godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
Informacje, o których mowa w pkt. 3 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia
ofert, na ich wniosek.
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w niniejszym SIWZ, zawierać wszystkie
elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać koszty związane z:
1. wykonaniem zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz
warunkami SIWZ
2. wykonaniem zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz prawidłowo ukończone.
3. przedłożeniem Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów, w tym
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia inwestycji
Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie brutto za
realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym.
XIII.

OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.
„Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2.
„Okres gwarancji” – G.
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
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Kryterium
Łączna cena
ofertowa brutto
(C)

Waga
[%]
60%

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty

Okres
gwarancji (G)

40%

40

RAZEM

100%

100

Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy – 20 pkt.,
48 miesięcy – 30 pkt.,
60 miesięcy – 40 pkt.,

────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+G
Gdzie:
L- całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna kwota brutto”
G- okres gwarancji
VIII.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA KLUCZOWYCH
CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA
ZGODNIE Z ART. 36a ust. 2
1.
Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
IX.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia:
I. część zamówienia:
- roboty ziemne – operator koparki,
- wykonanie masy asfaltowej – operator rozściełacza,
- wykwalifikowani robotnicy budowalni (pozostałe czynności na palcu budowy, planowanie terenów
zielonych, prace rozbiórkowe, porządkowe)
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych – pracownicy budowalni,
II. część zamówienia –
- roboty ziemne – operator koparki,
- wykonanie masy asfaltowej – operator rozściełacza,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników – pracownicy budowalni,
- wykwalifikowani robotnicy budowalni (pozostałe czynności na palcu budowy, planowanie terenów
zielonych, prace rozbiórkowe)
2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób (dotyczy wszystkich części zamówienia):
a. dostarczenie do zamawiającego oświadczenia, że osoby pełniące czynności opisane w pkt. IX.1.
zatrudnione są na umowę o pracę - w terminie 14 dniu od dnia podpisania umowy.
3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

- w przypadku nie dostarczenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 a zamawiający może w po
dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu dostarczenia oświadczenia zerwać umowę bez skutków dla
niego.
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X. Inne dokumenty – dokumenty nie wymienione w rozdziale VI:
1). formularz ofertowy – zał. Nr 1a i 1b do SIWZ,
2). wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca chce powierzyć podwykonawcom,
3). pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta
została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
23 ustawy.
4). zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),
5). dowód wniesienia wadium,
XI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 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.
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.

2.

3.
4.
5.

XII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w umowie
zgodnie z zapisami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki wprowadzenia zmian są następujące:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad
projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych),
d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia
przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej,
e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu
umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, atmosferyczne (w szczególności
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia),
kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,
f) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać
Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
g) działania siły wyższej.
2. Zmiana wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy – dotyczy wynagrodzenia za
roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT,
b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo – finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego
wykonania robót koniecznych oraz wynikających z korekt dokumentacji projektowej (usuniecie wad
projektu).
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3. Inne zmiany:
a) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo –
finansowego robót,
b) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenia terminu gwarancji i
rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,
c) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej
strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.).
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie
stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w
ofercie (z zaokrągleniem do pełnych złotych)..
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.
3.
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
4) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno być ono wystawione
jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem terminów określonych w pkt.13.3.
5)

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.

6)

Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

7)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
b) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:
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XIV.

1)

70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane,

2)

30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone
w
Dziale
VI
ustawy
Pzp.
Środki
ochrony
prawnej
wobec
ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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8.

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

XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:
1.
2.
3.

zawarcia umowy ramowej,
aukcji elektronicznej,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FORMULARZ OFERTY – zał. nr 1a i 1 b do SIWZ.
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - zał. Nr 2 do SIWZ.
OŚWIADCZENIEO SPEŁNIANIU WARUNKÓW - zał. Nr 3 do SIWZ
WYKAZ USŁUG ZLECONYCH PODWYKONAWCOM – zał. nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEN – zał. Nr 5 do SIWZ.
KOSZTORYS OFERTOWY – zał. Nr 6 do SIWZ.
WZÓR UMOWY – zał. Nr 7 do SIWZ.
INORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ – zał. nr 8 do SIWZ
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