ZNAK SPRAWY nadany przez Zamawiającego: ZDP.WO.261.2.6/20

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ),
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843),
zwanej dalej Pzp,
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco

Zatwierdzono
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu
Poznań, dnia 27.01.2020r.

………………………………………………….
/Podpis Dyrektora/
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I.

1. Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
2. Adres Zamawiającego:
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. 61859 34 30, fax 61859 34 29,
e-mail: zdp@powiat.poznan.pl
adres strony internetowej: www.zdp.powiat.poznan.pl , bip.zdp.poznan.pl
3. Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 8.00 – 15.00
II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 Pzp.

III.
1.
2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych
masą bitumiczną na gorąco, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań:
Zadanie I - teren gmin: Stęszew, Buk, Dopiewo;
Zadanie II - teren gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne;
Zadanie III - teren gmin: Czerwonak, Murowana Goślina;
Zadanie IV - teren gmin: Kostrzyn, Swarzędz;
Zadanie V - teren gmin: Kleszczewo, Kórnik;
Zadanie VI - teren gmin: Komorniki, Mosina.
1. Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania I
W skład zamówienia wchodzą roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni
bitumicznych następujących dróg powiatowych:
1870P, 1892P, 1894P, 2739P, 2496P, 2497P, 2499P, 2458P, 2492P, 2498P, 2500P, 2412P,
2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2450P, 2451P, 2452P, 2454P, 2455P, 2456P, 2458P,
2401P, 2402P, 2403P, 2412P, 2417P, 2391P, 2457P, na terenie gmin Stęszew, Buk, Dopiewo.
Remont obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, oraz wypełnienie ubytków
masą bitumiczną. Zakresy robót objętych zamówieniem uzależnione są od umownej ceny
jednostkowej 1 Mg wbudowanej mieszanki.
Wartość robót nie przekroczy kwoty 200 000,00 zł brutto.
Nadzór: Piotr Werner
2. Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania II
W skład zamówienia wchodzą roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni
bitumicznych następujących dróg powiatowych: 1859P, 1865P, 1872P, 1890P, 1891P,
2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2406P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P,
2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P, na terenie gmin Rokietnica, Suchy Las,
Tarnowo Podgórne. Remont obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, oraz
wypełnienie ubytków masą bitumiczną . Zakresy robót objętych zamówieniem uzależnione są
od umownej ceny jednostkowej 1 Mg wbudowanej mieszanki.
Wartość robót nie przekroczy kwoty 220 000,00 zł brutto.
Nadzór: Krystian Przybylski

3

3. Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania III
W skład zamówienia wchodzą roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni
bitumicznych następujących dróg powiatowych nr : 2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P,
2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2513P na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina.
Remont obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, oraz wypełnienie ubytków
masą bitumiczną. Zakresy robót objętych zamówieniem uzależnione są od umownej ceny
jednostkowej 1 Mg wbudowanej mieszanki.
Wartość robót nie przekroczy kwoty 200 000,00 zł brutto.
Nadzór: Jarosław Czaykowski
4. Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania IV
W skład zamówienia wchodzą roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni
bitumicznych następujących dróg powiatowych nr : 2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P,
2435P, 2436P, 2437P, 2439P, 2441P, 2443P, 2445P, 2446P, 2489P. 2512P, 2514P na
terenie gmin Kostrzyn, Swarzędz. Remont obejmuje naprawę wybojów i obłamanych
krawędzi, oraz wypełnienie ubytków masą bitumiczną. Zakresy robót objętych zamówieniem
uzależnione są od umownej ceny jednostkowej 1 Mg wbudowanej mieszanki.
Wartość robót nie przekroczy kwoty 310 000,00 zł brutto.
Nadzór: Jarosław Czaykowski
5. Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania V
W skład zamówienia wchodzą roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni
bitumicznych następujących dróg powiatowych nr : 2410P, 2429P, 2438P, 2440P, 2441P,
2446P, 2447P, 2461P, 2464P, 2468P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P,
2480P, 2489P, 3773P, na terenie gmin Kleszczewo, Kórnik.
Remont obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, oraz wypełnienie ubytków masą
bitumiczną. Zakresy robót objętych zamówieniem uzależnione są od umownej ceny
jednostkowej 1 Mg wbudowanej mieszanki.
Wartość robót nie przekroczy kwoty 310 000,00 zł brutto.
Nadzór: Jacek Czerwiński
6. Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania VI
W skład zamówienia wchodzą roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni
bitumicznych następujących dróg powiatowych nr : 2387P, 2388P, 2389P, 2390P, 2391P,
2412P, 2416P, 2460P, 2461P, 2462P, 2463P, 2464P, 2465P, 2466P, 2469P, 2495P, 2507P (ul.
Wołczyńska), 3911P, na terenie gmin Komorniki, Mosina.
Remont obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, oraz wypełnienie ubytków masą
bitumiczną. Zakresy robót objętych zamówieniem uzależnione są od umownej ceny
jednostkowej 1 Mg wbudowanej mieszanki.
Wartość robót nie przekroczy kwoty 200 000,00 zł brutto.
Nadzór: Kamil Marzec
Zakres robót dla wszystkich zadań określony jest w załączonych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót ( załącznik 6 do SIWZ ).
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Opis
przedmiotu
zamówienia
według
Wspólnego
Słownika
Zamówień
CPV:
45233142-6 Roboty w zakresie dróg
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy nawierzchni w taki sposób by
ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód
uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych
uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.
2. Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu należy
dostosować do rodzaju i wielkości uszkodzenia.
Uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy
naprawiać mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi w wytwórni mas bitumicznych
wbudowywanymi „na gorąco”. Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy uszkodzeń
nawierzchni masą bitumiczną z recyklera w przypadku gdy wytwórnie mas bitumicznych
wstrzymały produkcję mieszanek ze względu na niskie temperatury a zachodzi konieczność
naprawy niebezpiecznych dla ruchu pojazdów ubytków w nawierzchni.
3. Sposób usunięcia w/w uszkodzeń nawierzchni określono w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie.
5. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania. Na każde z zadań, na które
Wykonawca złoży ofertę, musi posiadać osobny zestaw sprzętu, aby możliwa była jednoczesna
realizacja działań na poszczególnych zadaniach.
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.) przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, związane z realizacja przedmiotu
zamówienia, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być
zatrudnione na umowę o pracę;
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1)
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
3.
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
IV.

ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCE POWTÓRZENIE

PODOBNYCH ROBÓT

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
polegających na powtórzeniu podobnych robót w ilości nie większej niż:
1) 387,100t dla części 1;
2) 425,900t dla części 2;
3) 387,100t dla części 3;
4) 600,00t dla części 4;
5) 600,00t dla części 5;
6) 387,100t dla części 6.
Zakres:
1) Dla części 1. Roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych, na terenie gmin Stęszew, Buk , Dopiewo: naprawa wybojów i obłamanych krawędzi
oraz wypełnienie ubytków masą bitumiczną.
2) Dla części 2. Roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych, na terenie gmin Rokietnica, Suchy Las , Tarnowo Podgórne: naprawa wybojów
i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków masą bitumiczną.
3) Dla części 3. Roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina: naprawa wybojów i obłamanych
krawędzi oraz wypełnienie ubytków masą bitumiczną.
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4) Dla części 4. Roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych, na terenie gmin Kostrzyn, Swarzędz: naprawa wybojów i obłamanych krawędzi oraz
wypełnienie ubytków masą bitumiczną.
5) Dla części 5. Roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych, na terenie gmin Kórnik, Kleszczewo: naprawa wybojów i obłamanych krawędzi oraz
wypełnienie ubytków masą bitumiczną.
6) Dla części 6. Roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych, na terenie gmin Komorniki , Mosina: naprawa wybojów i obłamanych krawędzi oraz
wypełnienie ubytków masą bitumiczną.
Warunki: Zamówienie zostanie udzielone jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował
roboty budowlane należycie oraz zapewni standard wykonania robót nie gorszy od standardu
wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej
umowy, z zastrzeżeniem negocjacji wynagrodzenia.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Roboty wymienione w zakresie objętym zamówieniem będą realizowane w dwóch trybach na
polecenie Zamawiającego:
a) tryb interwencyjny (w czasie zgodnym z deklaracją Wykonawcy, max 24 godziny) obejmuje
naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków, które będzie
wykonywane w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze,
b) tryb normalny obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie
ubytków, które będzie wykonywane etapami w miarę potrzeb.
2. Termin realizacji zamówienia – do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na to
zadanie lecz nie dłużej niż do 21.12.2020r.
3. Termin rozliczenia finansowego - etapami po wykonaniu wskazanego przez Zamawiającego
zakresu remontu.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie rozdz. VI pkt 2 SIWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24
ust. 1 Pzp;
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. 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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629)
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. -
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Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i
1629);
3)

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 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.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie;

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału
w postępowaniu w tym zakresie;

3)

zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu remontu lub naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej ,
o wartości nie mniejszej niż:
- dla części 1: 150 000,00 zł brutto każda,
- dla części 2: 150 000,00 zł brutto każda,
- dla części 3: 150 000,00 zł brutto każda,
- dla części 4: 200 000,00 zł brutto każda,
- dla części 5: 200 000,00 zł brutto każda,
- dla części 6: 150 000,00 zł brutto każda.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, zostaną one przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela kursów średnich walut obcych) w dniu wszczęcia
postępowania tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu nie zostanie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający
przyjmie do przeliczenia kurs średni z ostatniej opublikowanej przed dniem wszczęcia postępowania tabeli.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na każde zadanie:
- skrapiarką – min. 1szt.,
- walcem wibracyjnym lub płytą wibracyjną – min. 1 szt.,
- termosem do przewozu masy bitumicznej – min. 1 szt.
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać dysponowanie
osobnym kompletem sprzętu w odniesieniu do każdej części zamówienia.
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4. Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów:
1)

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;

2)

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. Zamawiający żąda
przedstawienia dokumentu lub dokumentów zawierających co najmniej następujące
informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik 4 do SIWZ;

3)

Zamawiający ocenia, 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 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 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;

4)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.
5. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
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a) określone warunki udziału w postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub
Wykonawcy wspólnie;
b) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w
rozdz. VI pkt 2 SIWZ.
4) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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.
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 oświadczeniu,
o którym mowa w punkcie 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów do
oferty musi załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. VI pkt 4 ppkt 2)
SIWZ.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5.

6.

7.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 Pzp 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 Pzp, wymienione w punkcie powyżej.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert),
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przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 3 do SIWZ.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie, za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, adres
e-mail: zp@zdp.poznan.pl lub faksu na numer: 61 859-34-29, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, pełnomocnictw oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na
wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a Pzp.

5.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje domniemanie, że oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane na numer faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią.

6.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy
kierować na adres Zamawiającego określony w rozdz. I pkt 2 SIWZ.

7.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach procedury przetargowej - p. Marlena Jakubiak ,
2) w sprawach merytorycznych - p. Jacek Czerwiński.

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.
2.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w odniesieniu do każdej części zamówienia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

Dokumenty lub oświadczenia składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 4 do SIWZ, jeśli Wykonawca
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów.
3) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 9 SIWZ.
7. 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 lub
oświadczeń , które każdego z nich dotyczą.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9. Jeżeli ofertę Wykonawcy podpisuje inna osoba aniżeli wymieniona w dokumentach rejestrowych,
Wykonawca musi przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy należy złożyć także w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
10. W przypadku składania oferty wspólnej, w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
14. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
15. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinna być parafowana przez
Wykonawcę.
16. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą SIWZ treści.
17. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
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18. Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie,
Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".
19. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego
pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały
takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
20. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:
Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 Pzp, obowiązek udostępnienia
do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019, poz. 1010 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia części oferty, która stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie
zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w Pzp.
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 tajemnice przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić
informacje jawne na podstawie ustawy innych obowiązujących przepisów prawa.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
odpowiednio w miejscu dla danej części zamówienia.
2. Wszelkie ww. wartości liczbowe, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
XIII. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
2) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku, o którym

mowa w ppkt 1), powyżej;
3) jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1), powyżej, wpłynął po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w ppkt 1), powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;
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4) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
własnej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ;
5) udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania;
6) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

2. Zmiany w treści SIWZ:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona;
2) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
3) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści
informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona, zamieści ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
4) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
XIV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026,
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

11 lutego 2020 r.

do godz.

10:00

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo adresem zamieszkania i adresem
Wykonawcy oraz opisane następująco:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa firma
i adres Wykonawcy

OFERTA:
złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
Zadanie nr ………………
Znak sprawy: ZDP.WO.261.2.6/20
Nie otwierać przed dniem ……………...................1 2020r., godzina ………………2
 ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
1
2

Wykonawca wpisuje odpowiednią DATĘ otwarcia ofert,
Wykonawca wpisuje odpowiednią GODZINĘ otwarcia ofert.
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3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650,
1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
XV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (opakowania) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (opakowanie) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
Powiadomienie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisane koperty(opakowanie) należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".
XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.
w dniu

11 lutego 2020 r.

o godz.

10:15

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
4. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziału.
XVII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1.

Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów:
a) cena – 60%;
b) termin realizacji trybu interwencyjnego – 30%;
c) rękojmia – 10%

2.

W kryterium „cena” pod uwagę brana będzie cena ofertowa wynikająca z formularza
ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 7 SIWZ, poniżej. Punkty w niniejszym kryterium będą obliczone
wg następującego wzoru:
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C=

najniższa oferowana cena
x 60
cena badanej oferty

Liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń. W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60
pkt.
3. W kryterium „termin realizacji naprawy interwencyjnej” oceniany będzie termin wykonania
naprawy interwencyjnej, zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego, o której mowa w rozdz. V
pkt 1a SIWZ. Wykonawca ma obowiązek dokonać naprawy interwencyjnej zgłoszonego
uszkodzenia nawierzchni w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, od momentu zlecenia takiej
naprawy przez Zamawiającego.
Wykonawca może zaoferować następujące terminy realizacji naprawy interwencyjnej: 4 godziny , 8
godzin , 12 godzin, 24 godziny w zaokrągleniu do pełnej godziny. Wykonawca określi ww. termin w
formularzu oferty. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznane w następujący sposób:
4 godziny – 30 pkt
8 godzin – 20 pkt
12 godzin – 10 pkt
24 godziny – 0 pkt
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie określi zobowiązania dotyczącego terminu realizacji
naprawy interwencyjnej, lub wpisze ilości inne, niż określone przez Zamawiającego, Zamawiający
uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę interwencyjną w terminie 24 godzin licząc
od momentu zlecenia takiej naprawy przez Zamawiającego. W takim przypadku oferta Wykonawcy
otrzyma 0 pkt., w niniejszym kryterium.
Liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrągleń. Maksymalnie w kryterium „termin realizacji naprawy interwencyjnej” oferta
Wykonawcy może uzyskać 30 pkt.
4. Kryterium – termin rękojmi
W powyższym kryterium oceniany będzie okres rękojmi udzielony na przedmiot zamówienia.
Oferty będą oceniane wg następujących zasad:
Rękojmia minimalna tj. 3 m-ce – 0 pkt
Rękojmia 6 m- cy – 10 pkt.
Oferty z rękojmią krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu rękojmi,
Zamawiający przyjmie rękojmię minimalną. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego
punktowanego okresu rękojmi spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów
w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana rękojmia oferowana).
5. Ostateczna liczba punktów przyznana danej ofercie będzie sumą punktów uzyskaną w ww.
kryteriach. Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 punktów. Liczba punktów
zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleń.
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6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z ww. kryteriami
oceny ofert.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie tymi przepisami.
8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XVIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:
1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert;
c)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ppkt 1) lit. a) również na stronie internetowej.
2. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę przez upływem ww. terminów, jeżeli:
a) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,
b) upłynął termin na wniesienie odwołania na czynności Zamawiającego, wymienione w art.
180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
3. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią
inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
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4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KLAUZULE DOTYCZĄCE
MOŻLIWOŚCI I WARUNKI ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy, klauzule dotyczące możliwości i warunki
zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy stanowiący załącznik
5 do SIWZ.
XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp, przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2.
4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
6. 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.
7. Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania zawierają przepisy Działu VI Pzp.
XXII.

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
2. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktów z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
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realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Zasady dotyczące podwykonawstwa zostały szczegółowo opisane w §9 projektu umowy,
stanowiącego załącznik 5 do SIWZ.
XXIII.

INFORMACJA

O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART.

36A UST. 2

PZP

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
XXIV.

WYMAGANIA
BUDOWLANE,

DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY
KTÓRYCH

NIESPEŁNIENIE

SPOWODUJE

ZGŁOSZENIE

PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO

ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU;

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są
w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.
XXV.

INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI,
KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ
OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi
na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu zawarte są w projekcie umowy załącznik 5 do SIWZ.

XXVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania za wyjątkiem sytuacji
określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
określony w pkt I SIWZ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu jest
Cezary Sadowski, kontakt przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w niniejszej
SIWZ;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XXVII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
3. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
4. Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia;
5. Projekt umowy.
6. STWiORB.
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