GKiM.271.7.2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
um.kowalewo@wp.pl
telefon 56 684 10 24, fax 56 684 10 71
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia – (www.kowalewopomorskie.ornet.pl)
2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201 3 r.
poz. 907 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminie Kowalewo
Pom.
3.2. Zadanie obejmuje:
A. przebudowę metodą wgłębnego bitumowania drogi gminnej Mlewiec-Srebrniki Lądy
położonej na dz. geod. nr 103 w obrębie ewidencyjnym Mlewiec oraz na dz. geod. nr 30
w obrębie ewidencyjnym Srebrniki na odcinku 1,670km o szerokości utwardzonej jezdni
4,0mb;
B. przebudowę przy użyciu destruktu asfaltowego drogi gminnej nr 110109C Wielka Łąka-Szewa
położonej na dz. geod. nr 119/1, 119/2, 171 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka oraz na
dz. geod. nr 1 w obrębie ewidencyjnym Szewa na odcinku 3,160km o szerokości utwardzonej
jezdni 4,0mb;
C. przebudowę metodą wgłębnego bitumowania drogi gminnej nr 110113C Wielkie RychnowoNowy Dwór położonej na dz. geod. nr 124/1 w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo oraz
na dz. geod. nr 196 w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór na odcinku 1,260km o szerokości
utwardzonej jezdni 5,0mb;
D. utwardzenie placu manewrowego autobusów szkolnych, przyległego do drogi gminnej
Srebrniki-Lądy, położonego na dz. geod. nr 19/2 w obrębie ewidencyjnym Srebrniki o długości
utwardzonej nawierzchni 83,0mb.
A. Przebudowa drogi gminnej Srebrniki-Lądy na odcinku 1,750km m.in. obejmuje:
1) przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z przygotowaniem pod ułożenie dolnej
warstwy kamienia wapiennego na szer. 6,0m;
2) wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63mm gr. 13cm po
zagęszczeniu na szer. 5,6m oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na szer. 5,0m –
ułożona w dwóch warstwach;
3) wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia wapiennego frakcji 16-22mm o grubości 5cm
wraz z wgłębnym bitumowaniem średniorozpadową emulsją w ilości 3l/m 2 wraz z grysami
bazaltowymi 8-11mm w ilości 12kg/m2, na szer. 4,0m;
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4) wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi na szer.
4,0m, w ilości:
- I sprysk – emulsja 2,5l/m2, grysy bazaltowe 5-8mm – 13kg/m2;
- II sprysk – emulsja 2,2l/m2, grysy bazaltowe 2-5mm – 10kg/m2;
5) wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm szer. 0,5m na stronę;
6) wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm (max. wymiary zjazdu:
szer. 4,0m, dł. 1,5m);
7) odprowadzenie wód deszczowych;
8) wprowadzenie organizacji ruchu.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji
projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną
oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.
Przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do
określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2014/2015. Wielkość robót
budowlanych realizowanych w 2014 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego kosztu
jednostkowego (wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą
długość drogi) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć
w 2014 r. na sfinansowanie zadania.
B. Przebudowa drogi gminnej nr 110109C Wielka Łąka – Szewa na odcinku 3,160km m.in.
obejmuje:
1) na odcinku km 0+000 – 0+149 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
2) przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z przygotowaniem pod ułożenie dolnej
warstwy kamienia wapiennego na odcinku 3,160km na szer. 6,0m;
3) wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63 mm gr. 10cm
po zagęszczeniu na szer. 5,6m oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na szer. 5,0m
– ułożona w dwóch warstwach;
4) na odcinku od km 0+000 do km 2+000 wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu
asfaltowego grubości 10cm, ułożonego na szer. 4,0mb, przy użyciu rozściełacza mas
bitumicznych w dwóch warstwach po 5cm (po zagęszczeniu). Surowiec należy
przesortować (surowiec posiada bryły ponadwymiarowe), załadować i przetransportować na
odległość do 5km;
5) na odcinku od km 2+000 do km 3+160 wykonanie warstwy kruszywa wapiennego frakcji
16/22mm grubości 5cm, ułożonej na szer. 4,0mb wraz z wgłębnym bitumowaniem emulsją
średniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m2 oraz zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11 w ilości
12km/m2;
6) wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi, w ilości:
- I sprysk – emulsja 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm – 13 kg/m2;
- II sprysk – emulsja 2,2 l/m2, grysy bazaltowe 2-5 mm – 10 kg/m2;
7) wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm szer. 0,5m na stronę;
8) wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm (max. wymiary zjazdu:
szer. 4,0m, dł. 1,5m);
9) odprowadzenie wód deszczowych;
10) wprowadzenie organizacji ruchu.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji
projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną
oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.
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Przedmiar robót - załącznik nr 4 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do
określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
UWAGA! Podstawową technologią wykonania górnej warstwy nawierzchni na odcinku km 0+000
– 2+000 jest wykonanie 10cm warstwy z destruktu asfaltowego, natomiast na odcinku 2+000 –
3+160 jest wykonanie warstwy kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grubości 5cm wraz
z wgłębnym bitumowaniem emulsją średniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m2 oraz zamknięciem
grysami bazaltowymi 8/11 w ilości 12km/m2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany technologii wykonania górnej warstwy nawierzchni
na odcinku 2+000 – 3+160 w przypadku, gdy pozyska dodatkową ilość destruktu asfaltowego oraz
zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. Zmiana technologii nastąpi wraz ze zmianą
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w tym zakresie, ustalonego na podstawie cen
jednostkowych poszczególnych (tożsamych) pozycji kosztorysowych. Zmiana technologii
wykonania górnej warstwy nawierzchni, skutkować będzie również zmianą grubości warstwy
pobocza z kamienia wapiennego.
Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2014/2015. Wielkość robót
budowlanych realizowanych w 2014 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego kosztu
jednostkowego (wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą
długość drogi) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć
w 2014 r. na sfinansowanie zadania.
C. Przebudowa nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór na odcinku 1,260km m.in.
obejmuje:
1) przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z przygotowaniem pod ułożenie dolnej
warstwy kamienia wapiennego na odcinku 1,260km na szer. 6,4m;
2) wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63 mm gr. 13cm po
zagęszczeniu na szer. 6,4m oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na szer. 6,2m –
ułożona w dwóch warstwach;
3) wykonanie warstwy kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grubości 5cm, ułożonej na szer.
5,0mb wraz z wgłębnym bitumowaniem emulsją średniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m 2 oraz
zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11 w ilości 12km/m2;
4) wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi na szer.
5,0m, w ilości:
- I sprysk – emulsja 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm – 13 kg/m2;
- II sprysk – emulsja 2,2 l/m2, grysy bazaltowe 2-5 mm – 10 kg/m2;
5) wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm szer. 0,5m na stronę;
6) wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm (max. wymiary zjazdu:
szer. 5,0m, dł. 1,5m);
7) odprowadzenie wód deszczowych;
8) wprowadzenie organizacji ruchu.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji
projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną
oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.
Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do
określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
UWAGA! Podstawową technologią wykonania górnej warstwy nawierzchni jest wykonanie
warstwy kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grubości 5cm wraz z wgłębnym bitumowaniem
emulsją średniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m2 oraz zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11
w ilości 12km/m2.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany technologii wykonania górnej warstwy nawierzchni
w przypadku, gdy pozyska dodatkową ilość destruktu asfaltowego oraz zmiana ta będzie korzystna
dla Zamawiającego. Zmiana technologii nastąpi wraz ze zmianą wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy w tym zakresie, ustalonego na podstawie cen jednostkowych poszczególnych
(tożsamych) pozycji kosztorysowych dla zadania określonych w pkt B. Zmiana technologii
wykonania górnej warstwy nawierzchni, skutkować będzie również zmianą grubości warstwy
pobocza z kamienia wapiennego.
Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2014/2015. Wielkość robót
budowlanych realizowanych w 2014 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego kosztu
jednostkowego (wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą
długość drogi) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć
w 2014 r. na sfinansowanie zadania.
D. Utwardzenie placu manewrowego autobusów szkolnych, przyległego do drogi gminnej
Srebrniki-Lądy, o długości utwardzonej nawierzchni 83,0m. m.in. obejmuje:
1) przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z przygotowaniem pod ułożenie dolnej
warstwy kamienia wapiennego, średnia szerokość 7,0mb;
2) wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63 mm gr. 13cm po
zagęszczeniu na szer. 7,0mb oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na szer. 6,7mb
– ułożona w dwóch warstwach;
3) wykonanie warstwy kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grubości 5cm, ułożonej na
szer. 5,0mb wraz z wgłębnym bitumowaniem emulsją średniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m 2
oraz zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11 w ilości 12km/m2;
4) wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi na szer.
5,0m, w ilości:
- I sprysk – emulsja 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm – 13 kg/m2;
- II sprysk – emulsja 2,2 l/m2, grysy bazaltowe 2-5 mm – 10 kg/m2;
5) wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm szer. 0,75m na stronę;
6) wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm (max. wymiary zjazdu:
szer. 5,0m, dł. 1,5m).
Przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy
do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
3.3. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi, wykonawca zobowiązuje się
do przesiania destruktu asfaltowego w celu wyeliminowania materiału o frakcji powyżej
31,5mm. Załadunek i transport destruktu z placu składowego na teren budowy oddalony do
8km, zabezpiecza i pokrywa Wykonawca. Nawierzchnię z destruktu należy układać
dwuwarstwowo.
2) Kamień wapienny oraz destrukt asfaltowy, należy ułożyć rozściełaczem mas bitumicznych
przy założeniu:
– kamień wapienny podbudowy – maksimum za dwoma przejściami maszyny,
– kamień wapienny frakcji 16-22mm – za jednym przejściem maszyny,
– destrukt asfaltowy – za jednym przejściem maszyny.
3) Utrwalenie emulsją i grysami należy wykonać równomiernie na całej powierzchni przy
pomocy skrapiarki samojezdnej z komputerowym dozowaniem emulsji i doczepianej
posypywarki oraz ubić walcem ogumionym.
4) Poszczególne warstwy kamienia wapiennego oraz destruktu asfaltowego należy zagęścić
przy użyciu walca metalowego samojezdnego z wibratorem.
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5) Kamień wapienny frakcji 0-63mm, 0-31,5mm i 16-22mm niezbędny do wykonania
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Co najmniej na
trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SSTWiOR w czasie realizacji robót.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa
telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego
i terminowego wykonania zamówienia.
8) Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy.
9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
10) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia.
11) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wytyczenie
obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi
geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
3.4. Destrukt asfaltowy, niezbędny do wykonania zamówienia we własnym zakresie zabezpiecza
Zamawiający.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
4. Termin wykonania zamówienia:
4.1. Przebudowa dróg realizowana będzie w latach 2014/2015. Ustala się termin zakończenia robót
budowlanych:
1) na części drogi gminnej nr Srebrniki – Lądy:
- etap I – w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r.;
- etap II – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
2) drogi gminnej nr 110109C Wielka Łąka – Szewa:
- etap I – w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.;
- etap II – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
3) drogi gminnej nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór:
- etap I – w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.;
- etap II – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
4) placu manewrowego w m. Srebrniki – w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r.
4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z wgłębnym bitumowaniem
oraz powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami, zgodnie z warunkami
określonymi w SSTWiOR.
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 4 km drogi w technologii stanowiącej
przedmiot niniejszego postępowania, tj. robót polegających na ułożeniu nawierzchni z destruktu
asfaltowego, bądź metodą wgłębnego bitumowania przy użyciu rozściełacza mas bitumicznych
o szerokości roboczej min. 5,0mb (za jednym przejściem maszyny) wraz z dwukrotnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skrapiarki samojezdnej
z komputerowym dozowaniem emulsji wraz z doczepianą posypywarką grysów.
Zamawiający dopuszcza spełnienie niniejszego warunku, poprzez wykazanie przez wykonawcę
należytego wykonania co najmniej 4 km drogi w technologii równoważnej, wraz z opisaniem
zastosowanej technologii, do przedmiotu niniejszego postępowania, z zachowaniem warunku
określonego w pkt 5 ppkt 5.1.3. Z opisu realizacji zadania równoważnego musi jednoznacznie
wynikać, że górna warstwa kamienia wapiennego lub melafiru, została ułożona przy użyciu
rozściełacza mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 5,0mb, przy grubości warstwy
nie większej jak 6 cm.
Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odpowiadających
niniejszemu warunkowi, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - wykonawca wykaże, że zapewni wymagany sprzęt, w tym. m.in. urządzenie do
przesiania destruktu, rozściełacz mas bitumicznych o wymaganej szerokości 5,0mb, skrapiarka
samojezdna z komputerowym dozowaniem emulsji wraz z doczepianą posypywarką grysów,
walec metalowy samojezdny z wibratorem, walec ogumiony, niezbędny do prawidłowego
wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
w branży budowlanej;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej
polisy, bądź innego dokumentu, potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym
wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości zamówienia brutto określonej
w ofercie.
5.2.Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników
określa art. 366 Kodeksu cywilnego;
3) w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23
Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
4) wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy
oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
5) w przypadku, gdy ofertę składa wspólnie kilku wykonawców, wszyscy wykonawcy muszą
być uprawnieni do przystąpienia do realizacji umowy – wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia muszą być złożone przez każdego z wykonawców (chyba, że dotyczą warunków,
które mogą być spełnione łącznie przez te podmioty).
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5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp Zamawiający w celu
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących
w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5.4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy nie
spełniają choćby jednego z w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5. Na podstawie art. 26 ut. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub, którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać i wskazać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
5.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
1) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez
wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana
wg. formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
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2) nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3) ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowania:
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym zakresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami;
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
6) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu
(wzór oświadczenia – załącznik nr 8 do SIWZ).
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia poniższych dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 9a/9b do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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6.3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 10 SIWZ;
2) wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 11, 12, 13, 14;
3) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ.
4) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów
rejestrowych.
5) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno:
- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia,
przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną)
zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
- sposób ich współdziałania,
- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji
kontraktu,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do
zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 6.2.
7) Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Brak takiego oświadczenia
oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa.
8) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjów) lub spółek cywilnych
każdy z Wykonawców składa odpowiednio oddzielne dokumenty w pkt 6.1. ppkt 6 i w pkt 6.2.
ppkt 1. W odniesieniu do pozostałych dokumentów mogą złożyć jeden wspólny dokument.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa oświadczenie o spełnieniu w swoim
zakresie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez podpisanie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt 6. i pkt 6.2. ppkt 1. w sposób
nie budzący wątpliwości, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
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9) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy z Wykonawców składa
dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ.
6.4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jw. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.5. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
7. Podwykonawcy
7.1. Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych
części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający
żąda, wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
7.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom na zasoby których,
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca obowiązany jest do podania w formularzu oferty nazw (firm) tych podwykonawców.
7.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7.5. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474
K.c.) jak za własne zachowanie.
7.6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały we wzorze umowy (zał. nr
16 do SIWZ).
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
8.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
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 z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a i 1b Pzp.
8.2. Pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą
elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres zamawiającego.
8.3. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
faks: 56 684-10-71
lub na adres e – mail: um.kowalewo@wp.pl
8.4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Henryk Skowroński – Główny Specjalista ds. gospodarczych Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, tel. 56 684 15 79 wew. 55.
Joanna Jesionkowska – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, tel. 56 684 15 79 wew. 66.
8.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
8.6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej.
8.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej
postępowania.
8.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
8.9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia.
8.10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych termonów będą podlegały nowemu terminowi.
9. Wymagania dotyczące wadium:
9.1. Informacja na temat wadium: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
9.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku zamawiającego.
9.3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego
BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4) 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 (tj. Dz.U.
z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
9.4. Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
9.5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:
11.1. Przygotowanie oferty:
1) każdy oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę;
2) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do
oferty stosownego pełnomocnictwa;
3) wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione,
4) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
6) zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej;
7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane;
8) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
9) wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty;
10) oferta winna być sporządzona według wzoru „formularz ofertowy” stanowiącego załącznik
nr 10 do SIWZ.
11.2. Oferta wspólna – w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych
Wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - należy załączyć do oferty,
3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań
5) W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została
zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
6) Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
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7) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy z Wykonawców składa
oddzielne oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
11.3. Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
oraz oznaczona: „Przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminie Kowalewo Pom.”.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1. Składanie ofert:
1) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
biuro nr 2 (sekretariat)
do dnia – 15.04.2014 r. do godz. 900.
2) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
12.2. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.04.2014 r. o godz. 915 w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), pokój nr 1.
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda zebranym wykonawcom kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) po otwarciu ofert zostaną podane: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dot. ceny oferty.
13. Opis sposobu obliczenia ceny:
13.1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:
1)dokumentacja projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
oraz przedmiarami robót, zwracając szczególną uwagę czy zawiera wszystkie niezbędne
rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia,
2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty
informacje mające wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości
zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd.
13.2. Wykonawca nie może korygować ilości robót umieszczonych w przedmiarze robót.
Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe,
to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp.
13.3. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających
z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 13.1. chyba, że wady lub braki w dokumentacji
projektowej i przetargowej miały charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy
dołożeniu należytej staranności.
13.4. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości, jakie
są odpowiednie dla wykonania zadania objętego zamówieniem.
13.5. Wykonawca upewni się co do prawidłowości oraz ilości robót wymienionych w przedmiarach
robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być
konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót.
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13.6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z dokumentacji projektowej i załączonych przedmiarach robót, a także koszty wszystkich robót, bez
których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, w szczególności koszty robót
przygotowawczych i porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy,
doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty opracowania i wdrożenia
projektu czasowej organizacji ruchu, koszty oznakowania inwestycji, koszty obsługi geodezyjnej
i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia i zasypki wykopów,
koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków,
dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, koszty
usunięcia ewentualnych niezinwentaryzowanych kolizji z siecią uzbrojenia terenu, tj. wszelkiego
rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne. Wykonawca zobowiązany jest
obliczyć cenę oferty przez sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego. W kosztorysie
ofertowym zostaną określone ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w przedmiarze
robót. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się
będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną
dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu. Kosztorys ofertowy stanowić będzie sumę pozycji
jednostek przedmiarowych pomnożonych przez ich ceny jednostkowe ustalone przez wykonawcę.
13.7. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
13.8. Ceny jednostkowe poszczególnych (tożsamych) pozycji kosztorysowych nie powinny być
różne.
13.9. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
13.10. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączone przedmiary robót
dla poszczególnych zadań, na podstawie których należy sporządzić szczegółowe kosztorysy
ofertowe dla każdego z zadań.
13.11. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
13.12. Do celów przetargowych należy podać cenę oferty (wartość brutto ogółem oferty) oraz
w rozbiciu wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ofert:
14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium,
6) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
14.2. Kryteria oceny ofert:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena – 100 %
Najniższa cena oferty (wartość brutto oferty) – 100 pkt
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14.3. Sposób oceny ofert – oferta z najniższą wartością otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym oferentom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
14.4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: (a/b) x 100
a – cena oferty najtańszej
b – cena oferty badanej
14.5. Sposób oceny ofert:
a) zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert wyłącznie w stosunku do ofert złożonych
przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu
zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy Pzp;
b) za najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 1 uznana zostanie oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczonych wg kryteriów, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ.
15. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
15.1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.
15.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) nie odrzucono żadnej oferty,
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy.
15.3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
15.4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert,
która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub
upłynie termin związania ofertą.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
16.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 10%
ceny całkowitej brutto przedstawionej przez wykonawcę.
16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu - na konto zamawiającego: BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)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.
16.3. Zabezpieczenie
1) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie usunięcia wad w okresie
rękojmi,
2) 70% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z umową
16.4. Za pisemną zgodą wykonawcy wadium wniesione w przetargu może zostać zaliczone na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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17. Warunki umowy:
17.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym
pismem.
17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
17.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.
17.5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć
będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;
b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego;
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac związanych z wgłębnym
bitumowaniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami, zgodnie
z warunkami określonymi w SST;
b) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu
stron;
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu
umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym
w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa
w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe
odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron;
4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego: inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
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18.4. Wobec czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem, odwołanie wnosi w terminie 5 dni.
18.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego
publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na
stronie internetowej.
18.6. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 5 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni
liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za
pośrednictwem Prezesa KIO.
18.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym
dla pisma procesowego.
18.10.Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.
19. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 ustawy o Pzp.
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się
drogą elektroniczną:
- adres poczty elektronicznej: um.kowalewo@wp.pl
- adres strony internetowej: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
24. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
25. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Ogłoszenia wyników przetargu: Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami
ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
28. Postanowienia końcowe:
28.1. Wymagania dotyczące rękojmi za wykonane roboty budowlane - 3 lata od daty protokołu
odbioru końcowego robót.
28.2. Zasady udostępniania dokumentów: zamawiający udostępnia protokół i załączniki do
protokołu na wniosek, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października
2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 223, poz. 1458).
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28.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
29. Załączniki
29.1. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
1) Dokumentacja techniczna oraz SSTWiOR – droga gminna Mlewiec – Srebrniki.
2) Przedmiar robót – droga gminna Mlewiec – Srebrniki.
3) Dokumentacja techniczna oraz SSTWiOR – droga gminna Wielka Łąka – Szewa.
4) Przedmiar robót – droga gminna Wielka Łąka – Szewa.
5) Dokumentacja techniczna oraz SSTWiOR – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy
Dwór.
6) Przedmiar robót – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór.
7) Przedmiar robót – plac manewrowy w m. Srebrniki.
8) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.
9) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
10) Formularz ofertowy.
11) Kosztorys ofertowy – droga gminna Mlewiec – Srebrniki.
12) Kosztorys ofertowy – droga gminna Wielka Łąka – Szewa.
13) Kosztorys ofertowy – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór.
14) Kosztorys ofertowy – plac manewrowy Srebrniki.
15) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej.
16) Projekt umowy.
specyfikację zatwierdził:
Z up. Burmistrza
/-/
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Sporządziła: Joanna Jesionkowska
Kowalewo Pom, dnia 19.03.2014 r.
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