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Rozdział I
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:

Gmina Gorzów Śląski
Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
34/ 3505710
3505712
3505715-717
Faks:
wew.42
Adres strony internetowej: www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl
Adres poczty elektronicznej: um@gorzowslaski.pl
Godziny urzędowania:
7:15 – 15:00 w środy 7:30 – 15:30

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka
Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami
wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej dalej również
"ustawą Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze
dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1125).
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1
oraz art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Część 1:
„Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Makowej, Krótkiej i Jaronia
w Gorzowie Śląskim” w zakresie:
a. ul. Makowa

b. ul. Jaronia

c. ul. Krótka

- sieć wodociągowa Ø 110 z PE
- hydrant Ø80 mm
- kanalizacja sanitarna Ø 200 PVC
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych
Ø 1000
- studnie rewizyjne kanalizacyjne systemowe
VAWIN Ø 424

mb
kpl.
mb

- 175 mb,
- 1
- 155 mb

szt.

-4

szt.

-3

- sieć wodociągowa Ø 90 PE
mb
- zasuwa żeliwna klinowa z obudową kołnierzowa
Ø 100
kpl.
- hydrant p.poż. Ø 80 podziemny
kpl.

- 62 mb

- sieć wodociągowa Ø 90 z rur PVC
- przewiert pod drogą powiatową rurą stal. Ø150
- zasuwa typu E żeliwna klinowa kołnierzowa
z obudową
- hydrant p.poż. podziemny Ø 80 mm

mb
mb

- 98
-6

kpl
kpl.

-2
-1

-1
-1

Część 2:
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowice” w zakresie:
a. Zdziechowice dz. 749;759;657;669;733
k. Ośrodka Zdrowia
- sieć wodociągowa Ø 110
-//Ø 90 PCV
- przewierty pod drogą w rurze osłonowej stalowej Ø250
( 15,0 + 14,0 +8,0 )
- zasuwy typu E żeliwne kołnierzowe Ø 100
- hydranty Ø 80
- roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe

mb
mb
mb

- 81,50
- 154
- 37

kpl.
kpl.
m2

- 3
-1
- 70
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b. Zdziechowice dz. 429.
- sieć wodociągowa Ø 90 mm PE HD
- hydrant Ø 80 podziemny
- zasuwa kołnierzowa typu E Ø 80
- zasuwa kołnierzowa typu E Ø 100

mb
kpl.
kpl.
kpl.

- 115
–1
–1
–1

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –
załącznik nr 9 do SIWZ.
Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowią
jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny
ryczałtowej jest projekt budowlany.
3. Rozwiązania równoważne:
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie ewentualnych
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać
łącznie z wyrazem „lub równoważny”, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co wynika jednoznacznie z
art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania założonych ofert.
Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty
„Wykaz materiałów” stanowiący zał. nr 10 do SIWZ wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających
minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, jak
również brak załączenia do złożonego przez Wykonawcę „Wykazu materiałów”, dokumentów
potwierdzających że zaoferowane materiały /urządzenia/wyroby, zapewniają uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ w związku z tym że
Wykonawca nie wykazał wymogów równoważności.
Brak załączenia do oferty „Wykazu materiałów” wraz z dokumentami potwierdzającymi że
zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentacji technicznej oznaczać będzie, że Wykonawca przyjął
materiały/urządzenia/wyroby o których mowa w dokumentacji technicznej.
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4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (w części 1 i części 2
przedmiotowego zamówienia) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- czynność wykonywania robót ziemnych;
- czynność wykonywania robót montażowych;
- czynność wykonywania prac operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do
wykonania zamówienia.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym lub
Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą oraz każdorazowo
na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze
przedłoży Zamawiającemu:
- pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - według
wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub
Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do
umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy realizacji zamówienia oraz
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wyżej wymienionego pisemnego
oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak
powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych za każdy dzień
opóźnienia w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
5. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady (dla części 1 i 2 przedmiotowego zamówienia)
- nie mniej niż 36 miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru robót.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
6. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 – Roboty budowlane.
45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków.
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Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia:
- dla części 1 przedmiotowego zamówienia – do 07.07.2017r.
- dla części 2 przedmiotowego zamówienia – do 07.07.2017r.

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu:
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
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3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), to jest minimum:
- jedna osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn.
28 kwietnia 2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia2015r., o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Wykazanie powyższego warunku jest wystarczające, niezależnie od ilości części do
jakich przystępuje Wykonawca. Dysponowanie jedną osobą posiadającą powyższe
uprawnienia będzie traktowane jako spełnienie warunku dla wszystkich części.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
(Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ)
Z zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy Pzp i ust. 5 o których mowa w rozdziale VA niniejszej SIWZ.
7. 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.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale V pkt.4, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w rozdziale V pkt.4.

VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24
UST. 5 USTAWY:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) - na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
10. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13
lit. a – c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w ust. 1 pkt 15,
c) w ust. 5 pkt 5 – 7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
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11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –
20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8.
13. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
14. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 5 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
( UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą!!!)
15. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
16. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia:
VI.I. Składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 (zał. nr 3 i zał. nr 4 do SIWZ).
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 (zał.
nr 4 do SIWZ).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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VI.II. Składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów dotyczących:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - Rozdział V pkt 2 ppkt 3 SIWZ.
VI.III. Składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
Nie dotyczy.
VI.IV. Składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.

VI.V. Zamawiający w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI.IV. pkt 1 SIWZ.
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VI.VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.IV. pkt 1 SIWZ składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej:
lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
VI.VII. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące
warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI.I pkt 1 i 2 dla każdego
Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
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4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa
w rozdziale VI.IV pkt 1 dotyczą każdego z Wykonawców osobno, natomiast dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI.II pkt 1 składane są przez tego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wskazuje spełnienie warunków
udziału w postepowaniu.
VI.VIII. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt.1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu 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. poz. 1126), innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych
w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
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9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w §2, §5, §7 rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c -10e,
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w szczególności:
1) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie po otwarciu
ofert: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
- wszelkie zmiany dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych po wyborze
oferty.
2. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w
formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane:
- za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca należy
kierować / przekazywać na:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
- za pomocą faksu należy kierować na nr faksu:
34/ 3505710, 3505712, 3505715-717 wew.42
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na
adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
um@gorzowslaski.pl
mg.izs@gorzowslaski.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:
- W sprawach proceduralnych - Marcin Grabowski – Kierownik Referatu Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, tel. 34 3505710-715 wew.38,
mg.izs@gorzowslaski.pl, fax. 343505710-715 wew.42.
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- W sprawach przedmiotu zamówienia – Jerzy Struzik – Podinspektor ds. planowania
przestrzennego i inwestycji, tel. 343505710-715 wew.54, js.izs@gorzowslaski.pl,
fax. 343505710-715 wew.36.

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 1 i części 2 przedmiotowego
zamówienia.

Rozdział IX
Termin związania ofertą:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert, tj. do dnia 13.05.2017r.
3. 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.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi
odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ w przypadku części 1
przedmiotowego zamówienia,
2) Formularz ofertowy - zgodnie z treścią zał. nr 2 do SIWZ w przypadku części 2
przedmiotowego zamówienia,
3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do
SIWZ,
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4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ,
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem
oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również
wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału
lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo.
Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez
zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca
naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia rozdziału VI.VII. SIWZ w sprawie dokumentów
wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
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…………………………………………………………………………………………………...
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

WYKONAWCA:

Oferta na:
„Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski”
IZS-IV.271.3.2017
…….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(wpisać nazwę części 1 lub/i 2 na którą Wykonawca składa ofertę)

Nie otwierać przed 14.04.2017r., godz. 11:00
…………………………………………………………………………………………………...
*Ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę.
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy
i dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami
pkt 5. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
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7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
9. 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.

Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr3 ( sekretariat )
w terminie do dnia 14.04.2017r. do godz. 10:30
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 25 ( sala USC -Konferencyjna )
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie
z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) w art. 632 §1 „Jeżeli strony
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji
budowlanej, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, koszty
materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie dróg dojazdowych do placu
budowy, koszt budowy dróg tymczasowych, roboty związane z zabezpieczeniem placu
budowy od strony istniejących już budynków, koszty oznakowania robót na czas budowy,
badania kontrolne wskazane w SST, badania laboratoryjne, bieżącą obsługę geodezyjną robót,
koszty dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument
pomocniczy do wyceny oferty.
3. Cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy,
co oznacza, że musi zawierać przewidywane skutki wzrostu cen robocizny, materiałów
i sprzętu (skutki przewidywanej inflacji), za wyjątkiem zmian urzędowych obowiązujących
stawek podatku od towarów i usług VAT.
4. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje i należy ją
określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać
w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 do SIWZ w zależności od
tego na jaką część Wykonawca składa ofertę.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
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Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert:
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w części 1 i części 2 przedmiotowego
zamówienia na podstawie określonych niżej kryteriów oceny ofert :
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
i przypisane im maksymalne ilości punktów. Punkty w kryterium Cena zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
1) Cena /C/
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady /G/

– waga 60%
– waga 40%

Kryterium 1 – „Cena” – waga 60% - będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o
wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Najniższa cena ofertowa brutto
C = ---------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena badanej oferty brutto
Kryterium 2 – „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – waga 40%- będzie
punktowane przez Zamawiającego w oparciu o proporcjonalny sposób przyznawania
punktów:
- minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady 36 miesięcy – 0 pkt.
- okres gwarancji i rękojmi za wady 48 miesięcy – 20 pkt.
- maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy – 40 pkt.
UWAGA!!!
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy
niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości
i rękojmi za wady lub nie podanie (wpisanie w ofercie) okresu gwarancji jakości i rękojmi za
wady, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 60
miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony
także w umowie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za
wszystkie kryteria, wg wzoru:
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Ł=C+G
gdzie:
Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to że, dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z pośród
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIV
Badanie i ocena ofert:
1. Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub
dokumentów:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
2) potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego,
3) potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
4) oświadczenia o którym mowa w rozdziale VI.I pkt.1 i 2 niniejszej Specyfikacji, innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, pełnomocnictw,
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a
ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
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1) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego,
3) potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
3. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.
4. Na posiedzeniach niejawnych Komisja Przetargowa poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawi inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (np.: omyłki polegające na błędnym wpisaniu
nazwy jednostki miary lub ilości lub inne, które wystąpią w treści oferty złożonej przez
Wykonawcę, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych
zamieszczonych w SIWZ), zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Informacja o poprawieniu innej omyłki zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego
ofercie dokonano poprawek. Oferta Wykonawcy który w ciągu 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki, zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
Brak zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie, poczytywany będzie za wyrażenie zgody
na poprawienie innej omyłki.
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, np.:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone
słownie;
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości
omyłki dotyczące wyrazów, np.:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewidentny błąd gramatyczny,
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3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.
9. Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200,poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zbada spełnienie przez wezwanego Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
13. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymagał wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy), Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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9) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą.
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium.

Rozdział XV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty e celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami Wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego –
www.bip.gorzowslaski.pl, informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie
informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt 1)
Zamawiający zamieści również informację o wyniku postępowania w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert.
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie
internetowej zamawiającego – www.bip.gorzowslaski.pl.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 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.
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6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1)
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
2)
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3)
w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął
termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione, o których mowa
w rozdziale XVIII pkt.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa
Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,
możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
8. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedłoży
Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczona lub szczegółową,
dostosowany do złożonej oferty.
9. W celu zawarcia umowy należy stawić się w miejscu i terminie, które po dokonaniu
wyboru Wykonawcy zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
części 1 oraz części 2 przedmiotowego zamówienia.

Rozdział XVII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawartej 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:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w
przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie
zamówienia, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ, z uwzględnieniem podanych warunków ich
wprowadzenia.

Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
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6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.gorzowslaski.pl.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy
16. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej – www.bip.gorzowslaski.pl, jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
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17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Rozdział XIX
Pozostałe postanowienia:
1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Opis części 1 oraz części 2 przedmiotowego zamówienia, zawiera rozdział III SIWZ.
2. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria
lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub
wszystkich części przedmiotowego zamówienia.
3. Maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:
e-mail:
um@gorzowslaski.pl
mg.izs@gorzowslaski.pl
adres strony internetowej:
www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl
7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
8. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie dotyczy.
9. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
12. Informacje w zakresie podwykonawstwa w związku z tym, że zamówienie dotyczy robót
budowlanych:
1. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej
zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby zwierające
umowę w jego imieniu, mają uprawnienia do jego reprezentowania (w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem).
3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,
c) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy,
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,
e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostaw, usług lub roboty budowlanej.
f) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane oraz zamówienia na roboty budowlane której przedmiotem są dostawy i usługi
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zwarcia.
5. Z obowiązku przedłożenia, o którym w ppkt.4, wyłączone są umowy na roboty
budowlane której przedmiotem są dostawy i usługi:
a) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy,
b) dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
- powyższe wyłączenia, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000,00 zł.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia:
a) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach:
- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ppkt.3 lit.e.
b) informuje i wzywa Wykonawcę do dostosowania przedłożonej umowy na roboty
budowlane o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ppkt.3 lit.e., pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej,
c) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach:
- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ppkt.3 lit.e
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
lub niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni
od przedłożenia, uważa się za akceptację umowy lub projektu umowy przez
Zamawiającego.
8. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w ppkt.7, nie jest
podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
9. Ppkt.1,3-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty: nie dotyczy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
15. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
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16. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim
uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia lub warunki umowy
17. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek.
2) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
18. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

Rozdział XX
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ):
Załącznik nr1 - Formularz ofertowy do części 1 przedmiotowego zamówienia.
Załącznik nr2 - Formularz ofertowy do części 2 przedmiotowego zamówienia.
Załącznik nr3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Załącznik nr6 - Wykaz osób.
Załącznik nr7 - Umowa (wzór).
Załącznik nr1 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy i wykaz osób
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.
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Załącznik nr8 - Zobowiązanie innego podmiotu (wzór).
Załącznik nr9 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Załącznik nr10 - Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych.
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