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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,
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.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg
powiatowych nr 2403P i 2392P z drogą wojewódzka 307 w m. Więckowice , wraz z budową
sygnalizacji świetlnej”.
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia: 45233129-9
Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowy przedmiot: 45316212-4 Sygnalizacja ruchu drogowego
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie odwodnienie jezdni,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego
- przebudowę zjazdów,
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
- usunięcie kolizji teletechnicznych,
- budowa sygnalizacji świetlnej.
Robota budowlana powinna odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w niniejszej
SIWZ oraz w:
1) załączonej dokumentacji projektowej
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumenty załączone do niniejszej SIWZ:
1) „Opis przedmiotu zamówienia”;
2) STWiORB;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Przedmiar robót.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstępnym.
Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót,
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie.
W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisanych w niniejszym
zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i funkcjonalnych

nie gorszych niż posiadają materiały określone w SIWZ. W takiej sytuacji zamawiający wymaga
złożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane materiały są co najmniej
równoważnikami materiałów wymienionych w SIWZ.
9. Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem
zatwierdzenia należy do obowiązku Wykonawcy robót. Wszelkie koszty będące wynikiem w/w
uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie
komunikacji publicznej w czasie trwania budowy.
10. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: wszystkie czynności składające się na roboty budowlane określone
kosztorysem ofertowym, chyba, że z odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie muszą
być zatrudnione na umowę o prace.
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
punkcie 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 ust. 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
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 przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 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;

4)

5)

IV.

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 przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCE POWTÓRZENIE PODOBNYCH ROBÓT
Zamawiający nie przewiduje powtórzenie podobnych robót, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 Pzp.

V.
1.
2.
3.

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania robót budowlanych do dnia 30 listopada 2018r.
Termin rozliczenia końcowego całego przedmiotu zamówienia do 10 grudnia 2018r.
W ciągu 14 dni od terminu wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży
dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i
pozwalającą na jej odbiór końcowy.
Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów
niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt VII SIWZ;

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI.2 SIWZ.

2. 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 budowalne obejmujące wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł brutto dla
każdej z robót.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane
w specjalności:
− kierownik budowy – 1 osoba posiadająca łącznie:
(1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne
wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
(2) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania
uprawnień, o których mowa w ppkt (1).
Doświadczenie, o którym mowa powyżej należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
Zamawiający uzna za wymagane uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia
obowiązujące, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.
1332, ze zmianami), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
c)

dysponuje potencjałem technicznym:
− rozściełacz mas bitumicznych – min. 1 szt.,
− walec wibracyjny – min. 1szt.,
− walec ogumiony – min. 1szt.,
− koparko – ładowarka – min. 1szt.

3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 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 – załącznik 1C 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 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp (pkt VII SIWZ), tj. Zamawiający żąda od wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII
9 SIWZ;

4)

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

5)

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;

6)

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.
4. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający zażąda

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców;
4) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną:

a) określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, za
wyjątkiem doświadczenia, które nie podlega sumowaniu,

b) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w pkt
VII SIWZ.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP.
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) 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 2016 r. poz. 1574 ze zm.) 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 ze zm.);
3) 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.
VIII. 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 nr 1A do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. Do oferty należy załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik 1C do SIWZ, o którym
mowa w pkt VI.3.2 SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt VI.2 SIWZ zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

9.

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ;
2) 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, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik „Wykaz sprzętu”.
Wykonawca opisuje każdy sprzęt w taki sposób, aby można było go zidentyfikować na
podstawie cech szczególnych(tj. np. nr rejestracyjny, nr seryjny itp.) , sporządzony zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia
następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716) zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;
4) 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 Pzp z zastrzeżeniem pkt 14.
10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp, 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.
11. 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 (pkt 10 powyżej).
12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności (załącznik 1C):
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 publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

13. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, 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 nr 1B do SIWZ.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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 ze zm.)
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa rozdziale VIII pkt 9 i 17 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
rozdziale VIII pkt 8 , 9 i 17 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
17. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 9 ppkt 1-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) 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. Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
3) 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.
18. Ponadto Wykonawca składa dokumenty określone w pkt XII SIWZ.
IX.

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 (Dz. U.
t. j. z 2017 r. poz. 1481 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. t. j. z 2017 r. poz. 1219).

3.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl faksem: 61 859-34-29, z zastrzeżeniem pkt. 3.

4.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
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. 3 i 3a Pzp.

5.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, 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 e-maila 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 pkt I ppkt 2) SIWZ.

7.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach procedury przetargowej - p. Marlena Jakubiak, tel. 61 859 34 34,
2) w sprawach merytorycznych - p. Krzysztof Jóźwiak, tel. 61 859 34 68.

X.
1.
2.
3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 Pzp:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

4.

5.

6.

7.

8.

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ
środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert).
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45
ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą w formie umożliwiającej Zamawiającemu zwrot
dokumentu bez konieczności rozszycia oferty.
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi
wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2403P i 2392P
z drogą wojewódzka 307 w m. Więckowice , wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. Oznaczenie
sprawy: ZDP.WO.261.5.43/18

XI. 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.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.

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

4.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Na treść oferty składają się:
1) Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII SIWZ;
3) Kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z przedmiarem;
4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli inna osoba podpisuje ofertę aniżeli
wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy) lub wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.
6. Oświadczenia wymagane w postępowaniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca składane są w oryginale.
7. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5 składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. 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.
9. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wykazaną we
właściwym rejestrze.
10. W przypadku składania oferty wspólnej, w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
11. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty
należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
15. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
16. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane przez
Wykonawcę.

17. 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.
18. 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.
19. 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".
20. 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.
21. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa:
Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie
zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
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.
Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Pzp
i innych obowiązujących przepisów prawa.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy podać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. za roboty drogowe ,
usunięcie kolizji teletechnicznych , sygnalizację świetlną.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego oraz
wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek, z dokładnością do 0,01
PLN dla wszystkich pozycji w nich wymienionych. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi
uwzględnić wszystkie koszty wymienione w podstawie płatności określonej w odpowiedniej ST
przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogólne oraz musi stanowić sumę wszystkich
planowanych do poniesienia kosztów dla tej pozycji.
3. Elementów składowych ceny jednostkowej danej pozycji nie można przenosić do innych pozycji
elementów rozliczeniowych.
4. Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym, doda podatek VAT. Tak
wyliczoną cenę oferty Wykonawca wpisze do druku oferty.

5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w kosztorysach
ofertowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysów ofertowych.
Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
oraz w kosztorysach ofertowych Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem
składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto – z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą zaokrąglania) – za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia.
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej staranności oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
8. Zamawiający ustanawia wynagrodzenie kosztorysowe.
9. Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z właściwymi przepisami, o podatku od towarów i usług.
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie
umowy.
11. Nie dopuszcza się stosowania upustów i rabatów.
XIV. 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);
3) jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1) dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może

udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;
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.

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(paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) 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 należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
XVI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8 61-851 Poznań, pok. 026,
w nieprzekraczalnym terminie:
24 lipca 2018 r.

do dnia

do godz.

10:00

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie). 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:
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2403P i 2392P z drogą wojewódzka 307 w m.
Więckowice , wraz z budową sygnalizacji świetlnej
Znak sprawy: ZDP.WO.261.5.43/18

Nie otwierać przed dniem ……………...................1 2018r., godzina ………………2
………………..………………………………………………………………………………………………………
XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.
w dniu

24 lipca 2018 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. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie tych informacji, jako
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w pkt 3.
XVIII.
KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert stanowi
1) cena brutto – 60%;
2) termin rękojmi – 20%
3) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- kierownika budowy – 20%
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana

liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
1) Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu

zamówienia, podanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem ppkt 4 i przeliczone wg
wzoru:
C=

najniższa oferowana cena
x 60
cena badanej oferty

2) Kryterium terminu rękojmi:

będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty
dotyczącego ilość lat udzielonej rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający wymaga
minimum 3 lata rękojmi, jednak nie więcej niż 7 lat.
Za rękojmię udzieloną na:
a) 3 lata Wykonawca otrzyma 0 pkt.,
b) 5 lat Wykonawca otrzyma 10 pkt.,
c) 7 lat Wykonawca otrzyma 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej
Zamawiający uzna, że oferuje udzielenie 3 lata rękojmi.
3) Kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, będzie oceniane na

podstawie danych z formularza ofertowego i dotyczy doświadczenia osoby wyznaczonej na
1
2

Wykonawca wpisuje odpowiednią DATĘ otwarcia ofert,
Wykonawca wpisuje odpowiednią GODZINĘ otwarcia ofert.

kierownika budowy. Wskazany w ofercie Kierownik budowy będzie pełnił swoją funkcję przy
realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Oferta bez wskazania kierownika
budowy posiadającego wymagane doświadczenie na poziomie minimalnym zostanie
odrzucona.
Dane kierownika budowy zawarte w ofercie dotyczące niniejszego kryterium, nie podlegają
uzupełnieniu.

Jeżeli osoba wskazana do realizacji zamówienia, posiada uprawnienia do kierowania
robotami budowalnymi w specjalności drogowej bez ograniczeń i nadzorowała realizację
robót budowlanych obejmujących: budowę, przebudowę lub remont
dróg i ulic
o nawierzchni bitumicznej:
a) za jedną budowę o parametrach opisanych powyżej, a każda z nich o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto – otrzyma 0 pkt
b) za dwie budowy o parametrach opisanych powyżej, a każda z nich o wartości nie mniejszej
niż 800 000,00 zł brutto – otrzyma 10 pkt
c) za trzy lub więcej budów o parametrach opisanych powyżej, a każda z nich o wartości nie
mniejszej niż 800 000,00 zł brutto – otrzyma 20 pkt
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wypłacić
zgodnie zobowiązującymi przepisami.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 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 złożenie w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XIX. 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 podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
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. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest:

1) skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa

zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za
pośrednictwem usługi kurierskiej;
2) najpóźniej do dnia podpisania umowy:
a) jeżeli został wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przedłożyć umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
b) Wyznaczyć osobę/osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów z Zamawiającym;
3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach, o których mowa w pkt
XX SIWZ.
3. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) Zamawiający może zawrzeć umowę przez upływem 5-dniowego terminu, 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;
4. 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;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości i na zasadach określonych w § 19 projektu
umowy.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Informacje ogólne
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–
kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem

na rachunek bankowy Zamawiającego 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004. Wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego
kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5) W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem
umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji draftu zabezpieczenia
(wzoru zabezpieczenia).
6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b) termin obowiązywania gwarancji,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9) Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
10) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w umowie stanowiącej część III SIWZ.
XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KLAUZULE DOTYCZĄCE
MOŻLIWOŚCI I WARUNKI ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projekt umowy zawarty w części III SIWZ zawiera istotne dla stron postanowienia dotyczące
umowy.
XXII. 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania zawierają przepisy Działu VI Pzp.
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.
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 część III 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 stanowiącym część III SIWZ.

XXVI.

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 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.
5.

6.

7.
8.

9.

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;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w
tym udzielonej gwarancji/rękojmi przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania za wyjątkiem sytuacji
określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.

