Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na
odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża,
pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w
Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”
Numer sprawy: ZDP-4.252.P-6.522.2015

Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Adres:
ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża
który działa na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Powiatu Łomżyńskiego
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:00 – 15:00
Telefon: (0-86) 218 41 89
Faks: (0-86) 218 34 45
e-mail: sdm@zdplomza.com
http://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php
NIP: 718-16-98-432
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 186 000,00 EURO na:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara
Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj.
podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo
podlaskie”
Kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
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45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 - Malowanie nawierzchni
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki
pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża
N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj.
Podlaskie wraz z wykonaniem oznakowania.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami
dotyczącymi zamówienia określają dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do
SIWZ.
3) Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:
a) SIWZ;
b) dokumentacja projektowa, wymieniona w załączniku nr 1.1 do SIWZ obejmująca
rysunki i część opisową określającą standardy użytych materiałów;
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zwana dalej STWiOR,
wymieniona w załączniku nr 1.1 do SIWZ;
d) istotne postanowienia przyszłej umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ,
4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy,
patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem
typu.
2. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie później niż do
30.10.2015. Najpóźniej w w/w terminie ma nastąpić zgłoszenie na piśmie przez
Wykonawcę gotowości robót do odbioru wraz z kompletem dokumentów
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 3, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44
ustawy (w treści zał. nr 3 do SIWZ) oraz gdy wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1
zamówienie o podobnym charakterze i zakresie jak przedmiot zamówienia, tj.:
wykonał bitumiczną ścieżkę rowerową o wartości robót nie mniejszej niż 2 000
000,00 zł brutto lub wybudował, rozbudował lub przebudował drogę o nawierzchni
bitumicznej a wartość tych robót była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto i
udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
2) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.), w
specjalności drogowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane,
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a
także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii,
Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej
posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
3) Posiada na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność
kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł ;
5. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
/podwykonawcom;
2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej
zmiany, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
Zamawiającemu do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3) Projekt umowy powinien określać w szczególności:
a) zakresu robót powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
b) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować
realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
c) kwotę wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej części zamówienia nie
powinna być wyższa od kwoty wynikającej z oferty wykonawcy za realizację tej
części zamówienia,
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –
termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki
sposób aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
e) wysokość kar umownych – wysokość kar umownych nie może przewyższać kar
umownych określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 7 do SIWZ,
4) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
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postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, 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 niniejszego zamówienia.
6. Oferta cała / częściowa / wariantowa
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
7. Informacje dotyczące sposobu przygotowywania ofert
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ.
3) Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie
brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
5) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis
lub wydruk komputerowy).
6) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.
7) Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny
być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości
oferty.
8) Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana
przez osobę podpisującą ofertę.
9) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10) Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia.
11) W przypadku, o którym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. SIWZ i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
1) Wykonawca może wystąpić o udostępnienie treści SIWZ wraz z załącznikami w
wersji papierowej. W takim przypadku treść SIWZ wraz z załącznikami zostanie
przekazana za stosowną odpłatnością - łączna kwota za dokumentację 250,00 zł
brutto.
W przypadku żądania przesłania dokumentacji należność zostanie powiększona o
koszty przesyłki.
2) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania
i złożenia oferty.
3) Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy
składać najpóźniej do dnia 21.07.2015r. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego w
terminie późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
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4) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami
są:
Barbara Chojnowska, Beata Sierzputowska, Grzegorz Perkowski, Marta
Piekarska
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
adres: ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pok. nr 2, pok. nr 3 ;
telefon(y): (0-86) 218 41 89 wew. 18 lub 19, fax: (0-86) 218 34 45
e-mail: sdm@zdplomza.com
9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności
wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty;
uzupełnienie oferty; zmiana oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu
złożonej przez Wykonawcę oferty lub wadium.
10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert.
11. Sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
2) Ofertę należy złożyć w:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1
nie później niż do dnia 11.08.2015 r. do godziny 10:00
3) Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym
terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została
oferta.
4) Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża
OFERTA NA
Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara
Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj.
podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo
podlaskie”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 11.08.2015 r GODZ. 10:15
5) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem
wykonawcy.
12. Wycofanie, zmiany
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
2) Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo
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dopiskiem "ZMIANA".
3) Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną
ofertę poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę umocowaną do
reprezentowania firmy. Złożony wniosek może zawierać dyspozycję dotyczącą
wadium.
13. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”. W
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.”
2) Cena jest ceną ryczałtową.
3) Cena ryczałtowa podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w dokumentach wymienionych w SIWZ oraz przepisach szczególnych
dotyczących wykonywania robót budowlanych, w tym:
a) koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej w części opisowej i
rysunkowej;
b) wszelkie inne koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania
zamówienia w tym między innymi:
- koszty obsługi geodezyjnej;
- koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu;
- opłaty administracyjne;
- koszty wykonania i zamontowania tablic informacyjnych i pamiątkowych o
dofinansowaniu przedmiotu zamówienia przez Unię Europejską zgodnie z
załącznikiem nr 1 oraz 10 do SIWZ.
4) Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie
przygotowywania oferty uwzględnił możliwość dokonania wizji w terenie i
zapoznania się z terenem i warunkami budowy oraz wykorzystał wszelkie konieczne
środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Przedmiary robót niezbędne do obliczenia ceny ryczałtowej Wykonawca
zobowiązany jest sporządzić samodzielnie w oparciu o przekazaną dokumentację.
6) Wykonawca na własne ryzyko może wykorzystać przedmiar, który dostarczył
Zamawiający, do obliczenia ceny ryczałtowej – załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiar
dostarczony przez Zamawiającego stanowi wyłącznie materiał poglądowy i
pomocniczy.
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14. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok.
nr 7 (świetlica).
2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3) W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
na pisemny wniosek wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert.
15. Zawartość ofert / wykaz oświadczeń i dokumentów
1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:
a)

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1
ustawy (oświadczenie w treści wzoru oferty - Wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

b) wykaz robót budowlanych spełniających wymogi określone w pkt 4 SIWZ, tj.:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 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 (Wzór zał. nr 5 do SIWZ);
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie 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 (Wzór - zał. Nr 6 do SIWZ);
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia; oświadczenie należy złożyć w treści wykazu
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór - zał. nr 4 do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
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1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
e) aktualną/aktualne informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3) Dowodami, o których mowa w pkt 15 ppkt 1 lit. b są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert;
b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 3 lit. a.
c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 3 lit. a.
4) Ponadto do oferty należy dołączyć następujące informacje i dokumenty:
a)

formularz ofertowy (Wzór – zał. nr 3 do SIWZ);

b)

pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań
w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie
figurujące w odpisie z właściwego rejestru),

c)

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku gdy
Wykonawca należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy.

5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego
postępowania jest karalne.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 lit. b-f,
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może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231). tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert,

b)

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.

7) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
8)

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

9)

Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 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 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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10)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółka cywilna, konsorcjum), każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty
wymienione w ppkt 2.

11)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12)

W przypadku podania kwot w walucie obcej w dokumentach, o których mowa w
ppkt 1 lit b oraz e, Zamawiający dokona ich przeliczenia na podstawie publikowanej
przez NBP tabeli A kursów średnich walut obcych. Przeliczenie zostanie dokonane w
oparciu o tabelę z dnia przekazania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.

16. Kryteria oceny ofert
Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:
C – Cena - znaczenie – 97%
G – Gwarancja - znaczenie – 3%
Kryterium Cena
Punkty w kryterium Cena jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący
sposób:
Cena minimalna brutto
C = ------------------------------------- x 100 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 pkt
Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 97%.
Kryterium Gwarancja
Zamawiający informuje że najkrótszy deklarowany przez wykonawcę okres gwarancji
nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie może być dłuższy niż 84 miesiące.
Punkty w kryterium Gwarancja jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący
sposób:
DGOB – 60 m-cy
G = -------------------------- x 100 [pkt.]
24

DGOB = deklarowany okres gwarancji oferty badanej w miesiącach.
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G = punktowa ocena Gwarancji oferty może maksymalnie osiągnąć 100 punktów.
Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 3%.
Suma uzyskanych punktów (ocena punktowa ofert - OPO) w kryteriach Cena i
Gwarancja będzie stanowiła podstawę do ustalenia rankingu złożonych ofert w
postępowaniu i zostanie dokonana według wzoru:
OPO = C + G.
17. Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę
punktową.
18. Wymagania dotyczące wadium
1) W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium wysokości 100 000,00
zł
2) Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
a)
pieniądzu;
b)
poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
c)
gwarancjach bankowych;
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek
bankowy:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
84 8762 0009 0003 2753 2000 0030
Hexabank Spółdzielczy w Piątnicy
z dopiskiem „Wadium – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ZDP-4.252.P-6.522.2015”
5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit.
b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od
składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób
wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą.
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7) Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w
sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
8) Wadium składa się w:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30 w pok. 11
9) Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA
Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku
Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow.
łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej – województwo podlaskie”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 11.08.2015 r. godz. 10:15
10) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1)
2)
3)

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego wskazany przez zamawiającego.

5)

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w
siedzibie Zamawiającego.

6)

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

7)

Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi
za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

8)

Kwota, o której mowa w pkt 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

20. Informacja dotycząca walut obcych
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Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą tylko w walucie
polskiej.
21. Umowa o zamówienie publiczne
Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zawrze z wyłonionym
wykonawcą umowę na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ określającym
istotne postanowienia przyszłej umowy.
22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania
umowy. Umowę podpiszę z Wykonawcą Powiat Łomża jako Partner Projektu. Zarząd
Dróg Powiatowych w Łomży posiada jedynie Pełnomocnictwo do przeprowadzenia i
wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy
sporządzony zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ. Przedmiotowy
harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
3) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu w formie
papierowej i elektronicznej (w formacie ATH) kosztorys ofertowy na kwotę wskazaną
w ofercie.
4) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z wymogami
określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ.
5) Kosztorys ofertowy będzie dla Zamawiającego wyłącznie źródłem informacji nt.
wybranej przez Wykonawcę technologii robót oraz przyjętej metodologii ustalenia
ceny ryczałtowej. Przyjęte w kosztorysach szczegółowych ceny jednostkowe
materiałów, sprzętu oraz nakładów cenotwórczych będą podstawą do rozliczeń
ewentualnych robót niewykonanych i przerwanych.
6) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu w formie
papierowej i elektronicznej Program zapewnienia jakości, w którym określi między
innymi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową i STWiOR.
7) W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed
podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich
współpracę.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI
przysługują Wykonawcom, 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.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków,
o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z
innych środków;
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3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku
zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
24. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, polegających na:
1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny z powodu której
niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu:
a) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym
przede wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,
d) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,
e) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów,
f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
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i) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,
2) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia gdy:
a) wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu
przedmiotu zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia
ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót
wyszczególnionych w łączącej strony umowie, zmiana wartości ustalona zostanie na
podstawie tabeli elementów rozliczeniowych,
b) zmianie uległy stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota
brutto wynagrodzenia.
25. Informacje dodatkowe
1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony
rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy
rowerowe – zgodnie z Porozumieniem Partnerskim zawartym w dniu 21.04.2015
roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Łomżyńskim. Zamawiający
na podstawie art 93 ust 1a Prawa Zamówień Publicznych zastrzega możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania w związku z nie zawarciem umowy
wykonawczej na udzielenie dotacji celowej pomiędzy w/w stronami Porozumienia
Partnerskiego.
2) Zamawiający informuje że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią
jedynie element pomocniczy a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej
odpowiada wykonawca.
3) W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) i akty wykonawcze do ustawy.
Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami
dotyczącymi zamówienia
1.1 Dokumentacja projektowa
2. Przedmiar
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Wykaz robót
6. Wykaz osób
7. Istotne postanowienia przyszłej umowy
8. Wymagania odnośnie kosztorysu
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy
10. Wytyczne w zakresie tablic
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