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S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  ( S I W Z )  
Znak sprawy: MZK.07.P.2018 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE  
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” , dla postępowań o wartościnie 
przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzpt.j. dla robót budowlanych 
o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro   
 
Wykonanie robót budowlanych p.n.:   
REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z 
O.O. W SKIERNIEWICACH 
w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO 
TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”  
 
Termin składania ofert:  13.08.2018 r. do godz. 11:00  
Termin otwarcia ofert:   13.08.2018  r. o godz. 11:15  
 
   

SPECY FIK ACJĘ  

ISTOT NYCH WARU N KÓW ZAMÓWIE NI A  

 PROKURENT  

INŻ.  G R AŻY N A KAC ZY ŃS K A  

........................................................... 
 Zatwierdził  
Skierniewice, dnia 26.07.2018r.  
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA. Z O.O. 
96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7 
( adres siedziby Zamawiającego i adres korespondencyjny ) 
tel./fax 46-833-30-97  
Regon: 750051347 
NIP: 836-13-31-389 
strona internetowa : www.mzkskierniewice.pl 
email: sekretariat@mzkskierniewice.pl 
godz. pracy poniedziałek – piątek w godz.  7:00 – 15:00 

 
 

II. Definicje 

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o: 

Ustawie Pzp– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 
ze zm.); 
Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  
poz. 380 ze zm.); 
Ustawie  Prawo Budowlane -  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  ( tekst jednolity : Dz.U. 
2017, poz. 1332); 
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów 
przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór 
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017,  
poz. 1579 ze zm.); 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację 
obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego; 
umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia  
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem  
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między  
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
a. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z postanowieniami ustawy Pzp,  aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz niniejszą SIWZ. 
b. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp , stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 380 ze zm.). 
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c. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 

budowlanych. 
d. Zamówienie  realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski , 
Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski. 

e. Zamawiający przeprowadzi postępowanie z zastosowaniem procedury określonej w art. 24aa( 
procedura odwrócona ustawy Pzp). 

f. Postępowanie prowadzone jest z udziałem Komisji Przetargowej. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania p.n.: 

REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH 
obejmującym:remont – placu postojowego – manewrowego o powierzchni ok. 1420 m2, przyległym 
do bazy Miejskiego Zakładu  Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7 wymaga 
remontu nawierzchni, przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, 
zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego. 
Zakres rzeczowy zamówienia: 
a) remont polegający  na ułożeniu kostki betonowej na istniejącej nawierzchni częściowo pokrytej 

płytami ażurowymi i betonowymi. W miejscach dowiązań należy nawierzchnię rozebrać w 
zakresie umożliwiającym wbudowanie pełnej konstrukcji nawierzchni, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez zaprojektowane spadki podłużne i 
poprzeczne do projektowanych wpustów deszczowych, 

c) kostkę należy układać na warstwie podsypki cementowo piaskowej min. 3 cm.  Z uwagi na 
zróżnicowaną grubość  warstwy pomiędzy istniejącą, podbudowa a warstwa wierzchnia z kostki 
betonowej , dopuszcza się wykonanie warstwy uzupełniającej. Wykonanie uzupełnienia 
dopuszcza się również z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm-2,5 Mpa, 

d) projektowane nawierzchnie należy oporować  krawężnikiem betonowym ulicznym (szczegóły 
zawarte są w projekcie budowlanym  na remont istniejącej nawierzchni). 

e) w  miejscu mycia pojazdów przewidziano wykonanie odwodnienia powierzchni tymczasowej 
myjni poprzez korytka odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym dla klasy obciążenia D400 
zgodnie z PN EN 1433  posadowionym na ławie z betonu klasy C8/10/, 

f) chodnik przy obiekcie kubaturowym zostanie wyniesiony ponad stan istniejący. Przed 
przystąpieniem do robot należy dokonać regulacji wysokościowej  dystrybutorów w celu 
wykonania nawierzchni, 

g) przed przystąpieniem do robót wykonać sprawdzenie rzeczywistych spadków oraz rzędnych 
projektowych, 

h) wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą poprzez spadki podłużne i poprzeczne do 
wpustów deszczowych, 

i) ze względu na remont istniejącego fragmentu terenu i zmianę kierunku spadków na przyłączu 
zamontowane zostaną dodatkowe wpusty. Wody te przed odprowadzeniem do istniejącej  sieci 
kanalizacji deszczowej zostaną podczyszczone w wysokosprawnym separatorze 
koalescencyjnym, zintegrowanym z osadnikiem i bypassem z samoczynnym zamknięciem 
odpływu – do zabudowy podziemnej, 
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j) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać 

Zamawiającemu. 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, 

wykonanej w grudniu 2016 roku i lutym 2017 roku przez  Zakład Projektowo Budowlany 
„WOJTYNAS”, Sebastian Wojtyna, ul. Trzcińska 166, 96-100 Skierniewice, stanowiący Załącznik Nr 
1 , Nr 2 i Nr 2a do SIWZ. 

3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia (CPV):  
45000000-7  Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze. 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowe 
4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie proponowaną ceną ofertową obejmuje 

także: 
a) roboty przygotowawcze: organizacja i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy i 

zabezpieczenie ternu budowy, 
b) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń  i  włączeń energii elektrycznej, montażu 

licznika zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, 
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów , odpadów i śmieci, 
f) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej Prawem budowlanym. 

5. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
uproszczonych kosztorysów. Kosztorys należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą 
na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez 
Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys 
ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych cen dla każdego elementu 
robót w danej branży.  

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

7. Podwykonawstwo  
a) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda 

podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcy, 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
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lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) Wymagania i informacje dotyczące umowy/ umów o podwykonawstwo, zostały wskazane we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

8. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę: 
a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcęna podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie 
usługi i roboty budowlane (przy robotach budowlanych także przez dalszych 
podwykonawców) dotyczące prac objętych zakresem zamówienia, , jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 
1) roboty remontowe ogólnobudowlanezwiązane ze wznoszeniem i wykończeniem nowo 

projektowanego budynku; 
2) roboty z branży drogowej; 
3) roboty branży sanitarnej w zakresie wod-kan i c.o.; 
4) roboty związane z wentylacją i klimatyzacja; 
5) roboty branży instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych. 
6) roboty branży wodno-kanalizacyjnej; 

b) Wymóg ten nie dotyczy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 
c) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby 
wykonujące czynności, o których mowa w pkt. a); 

d) UWAGA! Przed zawarciem umowy Wykonawca złoży wykaz osób, które wykonują czynności 
wymienione w pkt. a wraz z wyszczególnieniem przypisanych im czynności oraz 
oświadczenia, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu 
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy; 

e) każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt. c), nie wymaga aneksu do umowy 
(Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości 
Zamawiającego); 

f) zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania 
zamówienia, chyba że udział danej osoby nie będzie konieczny przez cały okres realizacji 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu 
wykonywania zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną 
osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia; 

g) Zamawiający może przeprowadzić kontrole zatrudnienia osób wykonujących czynności, o 
których mowa w pkt. a), w trakcie realizacji zamówienia w celu weryfikacji rzeczywistego 
udziału osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia oraz może weryfikować na 
miejscu wykonywania czynności personalia osób wykonujących czynności; 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości z zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

9. Wykonawca lub Podwykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany nie później niż w 
ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dokumenty potwierdzające, że 
osoby, o których mowa w pkt. c) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz p odpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodnośćz oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię um owy/umów o pracę osób wykonują cych 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; 

c) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązania dotyczącego zatrudnienia osób, o którym mowa w pkt. a), Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez 
nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, a także zastrzega naliczanie 
kar umownych; 

d) Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane 
osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą 
zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych. Osoba/y, która/e 
takiej zgody nie wyrażą/ją nie może/mogą  brać udziału w wykonywaniu zamówienia.  

10. Realizacja zamówienia: 
a) działając na podstawie art. 7 ust 1a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że oferty złożone 

przez Wykonawców z państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską 
zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż Wykonawców pochodzących z Unii 
Europejskiej, będą podlegały odrzuceniu; 

b) Zamawiający wymaga, że w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy  
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o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady 
stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50 %; 

c) Oferty, w których Wykonawca oferuje towary pochodzące z państw innych niż objętych 
Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz 
państw,  
które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej 
korzystne niż Wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej, będą podlegały 
odrzuceniu; 

d) Zamawiający nieprzewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. O których mowa w 
art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.; 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie przewiduje podziału 
zamówienia na części; 

f)  Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu; 
g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 
h) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej; 
i) Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
j) Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP; 
k) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
l) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN; 

m) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

n) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 

o) Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

 
11.  Równoważność 

a) wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są 
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe 
oraz wymagany standard; 

b) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie urządzeń i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą 
wyrazy„lub równoważne” i należy je traktować jako propozycje; 

c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń  w takim 
zakresie  
i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie 
gorsze od zaprojektowanych, oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były 
kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony 
efekt, oraz  nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw; 

d) wszystkie użyte  nazwy własne urządzeń i materiałów są podane przykładowo i określają 
jedynie minimalne oczekiwane  parametry jakościowe oraz wymagany standard. 
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, 
specyfikacja technicznai techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 
organy normalizacyjne, 
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e) jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz 

pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie 
rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując 
przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność 
w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, 
które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim 
przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową 
specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno 
wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, 
użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, TERMINY PŁATNOŚCI, WARUNKI GWARANCJI 
1. Termin zakończenia realizacji zadania:  do 31 lipca 2019r.. 
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: baza MZK. Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7. 
3. Warunki płatności zawarte zostały w § 7 we wzorze Umowy. 
4. Wykonawca udzieli minimum 36 -miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 36 

miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzeniaod daty odbioru końcowego. Bieg okresu 
gwarancji rozpocznie się z chwilą wykonania (zakończenia) całości przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonego spisaniem końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia 
do eksploatacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania gwarancji do dokonywania na własny koszt raz w roku 
przeglądu wykonanych prac budowlanych oraz wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych 
zainstalowanych przez siebie urządzeń, wymaganych odrębnymi zapisami kart gwarancyjnych tychże 
urządzeń. 

6. W okresie gwarancji wszelkie naprawy przedmiotu zamówieniabędą wykonywane wyłącznie kosztem i 
staraniem Wykonawcy. 

7. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, 
Wykonawca dostarczy je (w języku polskim) najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W 
razie nie dostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury 
końcowej. 

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
1. Oferta zostanie uznana za spełniająca warunki, jeśli będzie: 

a) zgodna ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą wymagane 
oświadczenia, a Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w 
terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie: 
a) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
b) braku podstaw wykluczenia. 
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3. Do ofertyWykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofertoświadczenie w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu  stanowi - Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu – stanowi Załącznik Nr 3do SIWZ. 
a) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność 

dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Wykonawca winień wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z 
dokumentami; 

b) Zamawiający zastrzega, że na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f Pzp do przedłożenia wszystkich 
lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania. 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z formułą „ spełnia/nie spełnia” z zastrzeżeniem, że informacje podane w 
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile to wynika z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) w zakresie zdolności technicznej  lub zawodowej: 

1) wykonane roboty 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych(Załącznik nr 5 do 
SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 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;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 

2 (dwie) roboty budowlane w obiektach, działających w ruchu,  polegających na  robotach w 
zakresie:   

 roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe i ziemne,  
 roboty nawierzchni manewrowej wraz z podbudową  

( m.in. korytowanie na potrzeby wbudowania poszczególnych warstw nawierzchni, - 
ustawianie oporników betonowych na ławie betonowej, - ustawianie obrzeży betonowych 
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na ławie betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych),  

 roboty ziemne prowadzone mechanicznie,  
 montaż przewodów kanalizacji deszczowej, wpustów, separatora oraz studni rewizyjnych,  
 roboty wykończeniowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego .  
 o wartości brutto co najmniej  300 000,00 złotych każda. 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Uwaga: Dla wartości wykazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie 
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych). 

 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (Załącznik Nr 7 do SIWZ), 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: 
a) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy) 
po uzyskaniu uprawnień, 

b) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy 
lub robót) po uzyskaniu uprawnień. 

 
W odniesieniu do ww. osóbWykonawca załączy oświadczenie, że zaproponowane osoby 
posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli 
taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlaneoraz oświadczenia potwierdzającego 
posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby określone wyżej w niniejszym 
punkcie – Oświadczenie zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ.  

  
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego,który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.  o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do  właściwej izby 
samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
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Wolnym Handlu (EFTA) w sytuacji gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych 
funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Na potwierdzenie należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż  
 300 000 złotych. 

 
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. 

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

6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawyPzp, będzie dysponował tymi zasobami w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
4) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

5) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie 
Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 5, w odniesieniu do tych 
podmiotów.  

5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 
Zamawiający wykluczy z niniejszego postepowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,  

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa powyżej; 
 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,  
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,  
spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

 
 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 
 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
13) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 
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, 1579, 
1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 
 

14) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP 
 

15) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
lub ust. 5 pkt 1 ustawy 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. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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; 

16) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt. wyżej t.j. 15 niniejszego.SIWZ. 
 

17) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie 
zamówienia. 
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18) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w 
postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu (Załącznik Nr 8 do SIWZ). 
 

6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w tym: 

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich 
identyfikację, 

b) W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki 
podmiotowe podlegają sumowaniu, 

c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta 
oddzielnie. 

7. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta 
została najwyżej oceniona na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach, następnie w 
wyznaczonym terminie wezwie tego Wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte w oświadczeniach.  

8. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 
zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona 
wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót). 
 

VII. DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest 
zobowiązany do: 

określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – Załącznik Nr 3do SIWZ) informacji jaka 
część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego 
danych jeżeli są znane. 

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. 
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3. Przy realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d 

ustawy Pzp. 
4. Zgłoszenie Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje zobowiązuje Wykonawcę, 

aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia i na wezwanie Zamawiającego. 

5. Dla Podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia Podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia  umowy HARMONOGRAM RZECZOWO 
FINANSOWY realizacji robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej. 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA  
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz  
z ofertą: 

a) Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 
4 do  SIWZ (wzór), 

b) Oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę 
składa odrębnie) – Załącznik Nr 5 do SIWZ (wzór), 

c) Oświadczenie Podwykonawcy,na którego zasoby Wykonawca się powołuje, stanowiące 
wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  - Załącznik Nr 5a do SIWZ, 

d) Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 
1) Formularz Ofertowy  sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 

bezpośrednio wynikaćz dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione, 

3) Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 11 do 
SIWZ, 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

5) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia- Załącznik Nr 10 do SIWZ ( wzór ). 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy PZP – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może wraz ze złożeniem 
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 
do SIWZ). 
Oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej lub złożyć w oryginale. 
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności dp 
grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 
 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni 
terminie,aktualnychna dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. dokumentów wymienionych poniżej: 
 

a) wykaz  robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 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;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 

2 (dwie) roboty budowlane w obiektach, działających w ruchu,  polegających na  robotach w 
zakresie:   

 roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe i ziemne,  
 roboty nawierzchni manewrowej wraz z podbudową  

( m.in. korytowanie na potrzeby wbudowania poszczególnych warstw nawierzchni, - 
ustawianie oporników betonowych na ławie betonowej, - ustawianie obrzeży betonowych 
na ławie betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych),  

 roboty ziemne prowadzone mechanicznie,  
 montaż przewodów kanalizacji deszczowej, wpustów, separatora oraz studni rewizyjnych,  
 roboty wykończeniowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego .  
 o wartości brutto co najmniej  300 000,00 złotych każda. 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

16 
 



 
Uwaga: Dla wartości wykazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie 
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych). 

 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (Załącznik Nr 7 do SIWZ), 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: 
1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik 
budowy) po uzyskaniu uprawnień, 

2) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik 
budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień. 

 
W odniesieniu do ww. osób Wykonawca załączy oświadczenie, że zaproponowane osoby 
posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli 
taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlaneoraz oświadczenia potwierdzającego 
posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby określone wyżej w niniejszym 
punkcie – Oświadczenie zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.  

  
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.  o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do  właściwej izby 
samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) w sytuacji gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych 
funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. 

3) Przed zawarciem umowy Wykonawca złoży do w/w wykazu osób, kserokopie  
posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie 
wraz z potwierdzeniem członkostwa  tych osób we właściwej Izbie Samorządu 
Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa      ( Dz. U. Z 2014r. poz. 
768) . 
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c) Dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

UWAGA:  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu o którym mowa w 
niniejszym punkcie 3, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, 
zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy PZP; 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone  
w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu 
NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs  z dnia następnego. 
 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy 
Pzp (w zakresie braku podstaw do wykluczenia): 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia  
w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 
złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:  
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp, 

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a) niniejszego składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
Dokumenty, o których mowa w pkt a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem tego terminu, 

c) 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 w pkt b), 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.  

d) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec  Podwykonawcy (oświadczenia 
i dokumenty są składane jak dla Wykonawcy 
Oświadczenie  WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY składane Zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  – Załącznik Nr 5a do SIWZ. 

e) 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. 
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f) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 

25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

g) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. 

h) Jeżeli jest to niezbędne dla 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. 

i) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. 
Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 
zobowiązany jest wskazać tę okoliczność Zamawiającemu. 

j) Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione 
przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 

k) Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki złożonej oferty były kolejno ponumerowane. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność 
złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

l) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i zaleca się by były dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej 
kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z 
tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

m) Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, oprócz 
pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, 
oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów 
przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
„za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę 
(osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

n) Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  
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o) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o 
udostępnieniu zasobów powinny być złożone w formie oryginału.  

p) Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie Zamawiającego były 
sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym 
języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie tzn za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r.  Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksy 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o 
Swidczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów faksem lub drogą  elektroniczną, za 
wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż na  2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert., 
zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp.Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy Pzp. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść SIWZ. 

6. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl . 
7. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian 
w ofertach. 

8. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania 
Zamawiający zamieści się na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą 
zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
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12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 
13. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim .   
 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Pani Anna Staryga, tel./faks : 46 833 30 97, tel kom. 665 872 690, 

Pan Leszek Jek ,  tel./faks : 46 833 30 97, tel kom. 885 055902. 

e-mail:  sekretariat@mzkskierniewice.pl. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. 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. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być 
wyrażone na piśmie. 

4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta powinna być wypełniona zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do 

SIWZi pozostałymi załącznikami do oferty wymaganymi w SIWZ, w języku polskim, na maszynie do 
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta  powinna być podpisana na każdej z 
zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 
sporządzania oferty przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do 
oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby udzielone przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej pod pełny adres Zamawiającego. 
5. Wszelkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 
6. W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed 

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zabezpieczenie jej treści do czasu otwarcia. 

21 
 

mailto:sekretariat@mzkskierniewice.pl


 
7. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 

Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.   

8. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do 
oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania 
(na każdej zapisanej stronie). 

9. Oferta powinna być złożona w teczce lub zszyta, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie 
oferty. 

10. Wykonawca może złożyć ofertę tylko jedną ofertę.  
11. Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom.  
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawyPzp. 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed terminem składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 
oferta, tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i 
poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

16. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do 
oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również 
wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 
XIV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIE OFERT  
1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu  

w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. 
Czerwona 7 – I piętro Sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia 13 sierpnia 2018r. do godz.  11:00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę) należy opisać następująco: 
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Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 
REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W 
SKIERNIEWICACH 
w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO 
TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ” dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach. 

 
Nie otwierać przed dniem  13.08.2018r. godz. 11:15 

 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej  

w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty. 
5. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu13 sierpnia 2018r. o godz. 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego: w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7 –             
I piętro Świetlica Sekretariat. 

6. Tryb otwarcia ofert: 
a) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania; 
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
c) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert  koperty (paczki) oznakowane z dopiskiem „ZMIANA” 

zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te 
zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do 
oferty, a oferty wycofane nie będą rozpatrywane; 

d) w trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:  
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
b) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawarte w ofercie; 
7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 

ustawy Pzp. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, stosownie do art. 85 ust. 5 ustawy Pzp,  Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c)  ceny, terminu wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji składa 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem 

należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia 
całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. 
W cenie oferty należy uwzględnić również podatek akcyzowy, jeżeli jest obowiązujący na podstawie 
odrębnych przepisów.  
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2. Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia  

wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby  w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac - (zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego). 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie 
ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczenia z powyższego tytułu.  
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia.  
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 
związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. 
U. z 2017 r poz. 1221 ze zm.). 

5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie 
odrzucona. 

6. Cenę oferty i inne wartości cenowe wskazane w Formularzu Ofertowym należy podać w złotych 
polskich  i określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb. 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w postępowaniu może najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: 
 

Cena (C) – waga kryterium    60% 
Okres gwarancji jakości  – waga kryterium  40% 
 

a) Opis kryterium „cena” ( C ) 

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

 Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: 
 
 

       najniższa oferowana cena 

    C =  -----------------------------------------  x 60 pkt 
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    cena ocenianej oferty 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do 
dwóch miejsc po przecinku; 
 

 Opis kryterium „Okres gwarancji” (G) 
 
Kryterium: „okres gwarancji” dotyczy wykonanych robót budowlanych i będzie rozpatrywane na 
podstawie długości okresu gwarancji zadeklarowanego przez wykonawcę w Formularzu Oferty. Sposób 
oceny: 
Zaproponowany okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt. 
Zaproponowany okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt; 
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy i więcej- 40 pkt 
 
Uwaga: 
W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi wynikami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie 
podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do niższego wyniku. 
 
Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji bądź też podanie krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy 
skutkuje odrzuceniem oferty -  zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie 
postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska 
łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G  

gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji” 

  
c) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku  

z zachowaniem zaokrągleń matematycznych. 
3. Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuje Zamawiającego,  

czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający  
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a 
ustawy Pzp  należy wskazać w punkcie 7 Formularza Ofertowego. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może 
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
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6. W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy Pzp). 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający 
unieważni postępowanie. 

9. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie internetowej 
www.mzkskierniewice.ploraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu gwarancję należytego 
wykonania umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu: 
 kopię polisy OC na warunkach opisanych we wzorze umowy, 
 uzgodniony z Zamawiającym HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY realizacji robót, 
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca złoży wykaz osób, o którym mowa w pkt. VIIIppkt3b) SIWZ wraz 

z kserokopiami posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie 
wraz z potwierdzeniem członkostwa  tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie 
z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa ( Dz. U. Z 2014r. poz. 768. 

5. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania 
lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy 
czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach 
w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, 
Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby 
do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał 
działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

8. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 

konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 
umowy, 

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 
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c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia, 
f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia, 
g) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie 

przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z 
osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ). 

9. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały 
przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie  z udostępnionych zasobów przez cały 
okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej 
odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą u 
Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie przedstawienia ww. 
umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z Zamawiającym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi  tego konsekwencjami. W przypadku 
korzystania z zasobów finansowych łącznie z ww. umową Wykonawca przedstawi umowę pożyczki 
wraz z deklaracją pożyczki złożoną w Urzędzie Skarbowym i dokonaną opłatą skarbową na pełną 
kwotę pożyczki. 

10. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie dostarczyć aktualne dokumenty 
potwierdzające, że wymienione w wykazie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu osoby posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie, wykształcenie i zostali wpisani na listę OIIB bądź też odpowiadające im uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie 
funkcji dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016r., poz.290) 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).  

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIAUMOWY 
1. Wykonawca dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto określonego w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 

a) Pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
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 2000 r. Nr 
109, poz. 1158 ze zm.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 
Pzp. 
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4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego: 
z zaznaczeniem:”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „REMONT PLACU MANEWROWEGO 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH”. 

5. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c)  kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „bezzwłocznego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie 
wykonał swoje zobowiązania wnikające z umowy”. 

f) stwierdzenie, że gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa. 
6. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem 
art. 150 ust. 7 Pzp. 

7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości 
zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
Niezwłocznie po upływie okresu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer rachunku 
bakowego, na który zwrócone ma zostać zabezpieczenie pieniężne. 

 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa 

wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 
2. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres określony w 

ofercie,jednakże nie mniej niż 36 miesięcy licząc od datyodbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji 
i rękojmi rozpoczyna się̨ w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. 
4. Warunki dokonania zmian umowy określono w § 15we wzorze umowy. Możliwość  dokonania zmian 

umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.   
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W  TOKU 
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
1.Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 
której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. 
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2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa 
w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
3.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy Pzp (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób (pisemnie – pocztą). 
4. 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 do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w dziale IV rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Pzp. 
 
XXI. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
 

L.p. Oznaczenie 
załącznika Nazwa załącznika 

1. Załącznik Nr 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI + 9 
SZTUK  ZAŁĄCZNIKÓW 

2. Załącznik Nr 2 
PROJEKT BUDOWLANY - PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ Z SEPARATOREM + 17 SZTUK  ZAŁĄCZNIKÓW 

2a. Załącznik Nr 2a 
PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA KANALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ 
ORAZ HYDRANTU PODZIEMNEGO + 8 SZTUK  ZAŁĄCZNIKÓW 

3. Załącznik Nr 3 WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO  
4.  Załącznik Nr 4 WZÓR OŚWIADCZENIA  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
5.  Załącznik Nr 5 WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA 
6. Załącznik Nr 5a OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 

WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
(dla Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona ) 

7. Załącznik Nr 6 WZÓR WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH (dla Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona ) 

8. Załącznik Nr 7 WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA(dla Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona ) 

9. Załącznik Nr 8 WZÓR OŚWIADCZENIA  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

10. Załącznik Nr 9 WZÓR UMOWY 
11. Załącznik Nr 10 WZÓR ZOBOWIĄZANIA 
12. Załącznik Nr 11 WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
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