GMINA POLANÓW
UL. WOLNOŚCI 4
76–010 POLANÓW

POWIAT KOSZALIŃSKI, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
http://www.polanow.pl
e-mail:um@polanow.eu
tel. 3188 353, 3188 329, fax 94 3188 387

Nr sprawy GM.II. 271.5.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie”

KODY CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1. Zamawiający:
Nazwa:
Gmina Polanów
Adres:
76-010 Polanów, ul. Wolności 4,
Tel.:
094 3188 351, fax: 094 3188 387
Powiat:
koszaliński
Woj.
zachodniopomorskie,
NIP:
499-04-65-414
Gmina Polanów zwana w dalszej części Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r(tj. Dz.
U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm.) - Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) na „Wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i parkingu dla
rowerów w Polanowie”
Zatwierdził:

/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Polanów, dnia 06 maj 2019r.

1

Zawartość specyfikacji:
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
oraz przekazywania oświadczenia lub dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
12. Miejsce i termin składania ofert
13. Terminy związania ofertą
14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert
15. Opis kryteriów oceny ofert.
16. Udzielenie zamówienia
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18. Wadium
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, inne istotne informacje.
21. Załączniki do integralnej części niniejszej specyfikacji
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Ogłaszającym przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie” jest Gmina
Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie z siedzibą w Polanowie
przy ul. Wolności 4 reprezentowana przez Burmistrza Polanowa - zwana dalej
Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO, a poniżej
wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy z 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm)
2. Rozporządzenie 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)
3.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017. poz. 1332 z póź.zm)
4.Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2017, poz. 459 z póź.zm.)
5. Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia oznaczają:
a) Zamawiający - Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
b) Ustawa lub Pzp -Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – ( tj. Dz.
U. z 2017r. poz. 1579 z póź.zm)
c) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
d) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne którego przedmiot w
sposób szczegółowy został opisany w III części niniejszej specyfikacji
e) „Wykonawca”- należy przez to rozumieć podmiot , którym Zamawiający zawrze umowę
na wykonanie zamówienia
Celem przetargu jest wybór Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i zawarcie
z nim umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie (dz. 2/4, 3/2, 4/24, 8, obręb
0007 Polanów, 183/4, 184, 185 obręb 0004 Polanów).
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie:
1. ul. Żwirowa – budowa drogi rowerowej długość około 920,0 mb:
a) szer. 2,50 m, kostka niefazowana 6cm, dwa kolory (4 paski koloru czerwonego od
strony jezdni, 2 paski koloru czerwonego od strony skarpy, pozostałe- kolor
szary), bezpieczna podbudowa pozwalająca na sprzątanie mechaniczne. Odsunąć
od zjazdu na drogę leśną. Rozbiórka starego chodnika i krawężników na
istniejącym odcinku.
b) wjazdy/zaniżenia- kostka 8cm ( kolor czerwony)
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- na nowe osiedle- 2 szt.
- przy firmie „Maced”,
- na pole dla rolników,
- na działkę 23/1,
- na posesje od strony lasu- 2 szt.
- przebudowa schodów na zjazd dla rowerów z bloku Żwirowa 14 i 14A z
przejściem dla pieszych.
c) adaptacja istniejącej kanalizacji sanitarnej do odwodnienia terenu o długości ok.
800,0 mb (w pierwszym etapie należy oczyścić studzienki i kanalizację oraz
sprawdzić stan techniczny, zamontować nowe kratki ściekowe ok 6-7 szt.
z możliwością regulacji w przypadku remontu ulicy, w tym 1 studzienka od strony
drogi rowerowej w miejscu gdzie spływa woda z pól.
d) podcięcie skarpy w celu poszerzenia drogi rowerowej z zabezpieczeniem skarpy
np. kasetonami, gazonami lub siatką zabezpieczającą ale tylko w miejscach
koniecznych. Poszerzenie odcinka ulicy od strony 3 bloków.
e) Przesunięcie słupów oświetleniowych poza trasę wraz z wymianą lamp
oświetleniowych na energooszczędne np. ledowe.
f) Wyrównanie skarpy, wysianie trawy, przejście dla pieszych, oznakowanie trasy,
barierki, tablice informacyjne itp.
g) mała architektura min 2 ławki, 6 koszy, stojak na rowery, zagospodarowanie
terenu, itp.
2. Parking rowerowy przy Urzędzie Miasta – ok. 490,0 m2 (kostka niefazowana 6cm, po
zewnętrznej stronie cztery paski koloru czerwonego, pozostałe do uzgodnienia),
odwodnienie terenu, stojak rowerowy 20 stanowisk, kosze 4 szt., ławki 2 szt., gablota
informacyjna i tablica informacyjna, zieleń, krzewy , donice miejskie itp.
3. Droga rowerowa od parkingu rowerowego przy Urzędzie Miasta do ulicy Stawnej
szer. 2,0 m z kostki niefazowanej gr. 6 cm ( po dwa paski koloru czerwonego na
zewnętrznej stronie), rozbiórka starego chodnika, przejazd dla rowerów do drogi
rowerowej przy ul. Stawna- 73,0 m, przesunięcie ogrodzenia od strony żłobka na
całej długości ok 40 m. oraz bramy wjazdowej do żłobka (od strony ulicy Stawnej
część drogi z kostki gr. 8cm- część przejazdowa do żłobka), zagospodarowanie terenu.
4. Inne nieprzewidziane zadanie w powyższym zakresie.
Zakres zamówienia obejmuje również:




Ustalenie, czy w/w opracowanie nie wchodzi w granice opracowania obszarów
chronionych a jeżeli tak to należy przygotować wniosek i uzyskać decyzję środowiskową
lub postanowienie o odstąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgodę na realizację inwestycji;
Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zamierzenia budowlanego (wraz z potwierdzeniem złożenia skutecznego zgłoszenia)
w Starostwie Powiatowym w Koszalinie;



Opracowanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej, jeżeli taka będzie wymagana;



Opracowanie projektów drogowych oraz odwodnienia powierzchniowego w 5
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egzemplarzach;


Sporządzenie kosztorysów inwestorskich z tabelami elementów scalonych i przedmiarem
– 2 egzemplarze;



Opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze;



Całość dokumentacji należy sporządzić również w wersji elektronicznej na płycie CD
(w wersji PDF i DWG/DWF oraz plikiem z programu kosztorysowego z możliwością
dalszego edytowania) - 2 egzemplarze;



Opracowanie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – 2 egzemplarze;



Sporządzenie informacji o BIOZ.



Pomiary uzupełniające leżą po stronie jednostki projektującej drogę rowerową.



Mapy do celów projektowych dostarcza Zamawiający.
Projektowana droga musi spełniać wymagania CROW.

3.2. Informuję iż na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w
niniejszym postepowaniu Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą w której najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

4. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie zamówienia w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczenia lub dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
5.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną, faksem lub pisemne na adres
Zamawiającego. Strona która otrzymuje dokumenty lub informuje pocztą elektroniczną lub
faksem zobowiązania jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do
nie zwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się
dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej
lub faksu.
5.2. Zamawiający wymaga aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na
potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków były składane po rygorem nieważności
na piśmie.
5.3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszymi postępowaniem
należy kierować na adres GMINA POLANÓW, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów z dopiskiem :
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej i
parkingu dla rowerów w Polanowie”
5.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma
dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami muszą być sporządzane w języku polskim.
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5.5. Osoby do kontaktów:
1. Bogumił Badurak –Kierownik Referatu Inwestycji UM w Polanowie. tel. (0-94)3481058 do
spraw związanych z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Marek Felsztigier - Inspektor ds. inwestycji. tel. (0-94)3480641. do spraw związanych z
opisem przedmiotu zamówienia.
3. Małgorzata Dworakowska – Inspektor ds. inwestycji. tel. (0-94)3480641. do spraw
formalnych związanych z postępowaniem przetargowym.
Strona internetowa: www.bip.polanow.pl

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu,
6.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż
w okresie ostatnich trzech lat Wykonawca wykazał się realizacją:
- min. 3 projektów dróg rowerowych o wartości min. 500 000 zł. każdy
- min. 3 projektów oświetlenia zewnętrznego o wartości min. 250 000 zł. każdy
porównywalnych z zakresem przedmiotu zamówienia – dotyczącej projektu przebudowy,
rozbudowy lub budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi lub drogi publicznej. Realizacja tych
projektów musi być potwierdzona poświadczeniami. Wykazane prace wykraczające poza
wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Dotyczy to również
wykazanych opracowań nie potwierdzonych poświadczeniami.
6.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:
6.3.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
6.3.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o 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 (Dz. U. poz. 553, 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),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) 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);
6.3.3 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
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wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.3.2.;
6.3.4. 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;
6.3.5. 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;
6.3.6. 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;
6.3.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6.3.8. 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;
6.3.9. 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;
6.3.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
6.3.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.3.12 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 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
a także w przypadku gdy:
6.3.13 w stosunku do Wykonawcy 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 2015 r. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
6.3.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
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6.3.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1)w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.2. lit a-c i pkt 6.3.3., gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 6.3.2. lit. a–c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2)w przypadkach, o których mowa:
a)w pkt 6.3.2. lit. d i pkt 6.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w pkt 6.3.2. lit. d,
b)w pkt 6.3.4. –jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3)w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.7. i 6.3.9. lub pkt 6.3.14. i 6.3.15., jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4)w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.2., 6.3.3., 6.3.5. – 6.3.9.
lub pkt 6.3.13. - 6.3.15. SIWZ, 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. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
6.5.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 7.5.
6.5.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
6.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w
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postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

7. Opis sposobu przygotowania ofert
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7.3. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert:
7.3.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 2
7.3.2. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – załącznik nr 3
7.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający
wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę
działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w
szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)).
7.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
7.5.1.Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 7.3. powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
7.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w
szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego
pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego
pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o
współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była
upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co
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można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn.
zm.)).
7.5.3.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem.
7.5.4.Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na
Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych
Wykonawców.
7.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt
9 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których
mowa w pkt 7.3.
7.7.Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ co do treści oraz formy.
7.8.Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez
Wykonawcę.
7.9.Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej
dokument lub poświadczającej kopię).
7.10.Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne.
7.11.Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób
nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać,
nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).
Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia
składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają
wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do
zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i
dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę
wyjaśnień lub uzupełnień.
7.12.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
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(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul.
Wolności 4, 76-010 Polanów oraz opisane: Oferta przetargowa na zadanie: „Wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej i parkingu dla
rowerów w Polanowie” Nie otwierać przed 21.05.2019r.(wtorek) godz. 1215
7.13.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.
7.14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną
przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
8.1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
8.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 6.2.3 SIWZ – wykazu
wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.
8.2.W celu potwierdzenia że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
i ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie Wykonawcy,– załącznik nr 3
– odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.3.12 SIWZ, Wykonawca
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod
rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wymagane oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez
każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie – załącznik nr 3.
8.4. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8 jeżeli:
1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
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(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) oraz wydruków
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn.
zm.),
2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.1., które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty
przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim
przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są one aktualne.
8.5.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
wymienionych w pkt 8.1.1. i 8.1.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 6.2.2.
8.6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. - 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.
8.6.1.Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6.2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.4. 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. Zapisy pkt 8.4.1. stosuje się.
8.6.3.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.7.Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
8.8.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.11.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8.12.W przypadku, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ Zamawiający będzie żądał od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
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8.13.Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
8.14.Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być
podpisane przez Wykonawcę.
8.15.Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być
dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny
podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
9.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1.3.
9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
9.5. 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.
9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:
9.6.1.zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.6.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
9.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
9.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 9.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
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zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 9.1.

10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
10.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi
również na stronie internetowej: www.bip.polanow.pl
10.2. Pytania należy kierować na adres:
URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE
UL. WOLNOŚCI 4
76-010 POLANÓW
10.3.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10.4.Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 10.1.
10.5.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
10.6.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
10.7.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej
www.bip.polanow.pl.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w sposób podany w
formularzu ofertowym.
11.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót.
11.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
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Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od
towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
11.4.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
11.5.Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Polanowie przy ul. Wolności
4, 76-010 Polanów – pok. 5 (sekretariat), w terminie do dnia 21.05.2019r. (wtorek) do
godziny 12:00.
12.2.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

13. Terminy związania ofertą
13.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie
terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
– pok. 11 (Sala posiedzeń), w dniu 21.05.2019r. o godzinie 12:15.
14.2.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W
przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.
14.3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta
nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14.4.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń o których
mowa w pkt 7.3.1. i 7.3.2., nie złożył na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt
8.1. oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 8 niniejszej SIWZ potwierdzających
okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
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poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
14.5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
14.6.Jeżeli zaoferowana cena lub jej 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 w
szczególności w zakresie :
14.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3
– 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr
2015 poz. 2008);
14.6.2.pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
14.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
14.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
14.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
14.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
14.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6.
14.7.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których
mowa w pkt 14.6. lub 14.7. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
14.8.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
14.9.Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, musi być wyrażona na piśmie
w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
14.10. Zamawiający:
14.10.1.wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
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okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;
14.10.2.odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust.
1 ustawy Pzp.
14.11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
14.11.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
14.11.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
14.11.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
14.11.4.unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.12. W przypadkach, o których mowa w pkt 6.5., informacja, o której mowa w pkt 14.11.2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
14.13. Informacje, o których mowa w 14.11.1 i 14.11.4 Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.bip.polanow.pl
14.14. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

15. Opis kryteriów oceny ofert
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria
oceny oferty:

cena ofertowa brutto: 60%

termin realizacji : 40%
15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
15.2.1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” (C) oferta może uzyskać maksymalnie
60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
C = ------------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc
po przecinku.
15.2.2. W zakresie kryterium „termin realizacji”
W kryterium drugim – Termin realizacji (T), oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.2.
Formularza Ofertowego terminu realizacji liczonego od dnia podpisania umowy.
UWAGA: termin ten nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia podpisania umowy.
Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:
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najkrótszy oferowany termin realizacji
T = ---------------------------------------------------- x 40 pkt.
termin realizacji ocenianej oferty

15.3. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy
bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową
obliczoną wg wzoru:
Ocena = C + T
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
15.4.Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej
również w ogłoszeniu o zamówieniu).

16. Udzielenie zamówienia
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
16.2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1
ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z
zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 94 ustawy Pzp.
16.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
16.5. Wzór umowy stanowi załącznik nr
16.6. Zmiana umowy:
16.6.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 6 do SIWZ
2)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na
roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
16.6.2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

18. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
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19.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w
postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania tego rodzaju podpisu.
19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
19.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
19.9. Na czynności, o których mowa w pkt 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2. ustawy Pzp.
19.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
19.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
19.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.10 i 20.11 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
19.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
19.15.Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, inne istotne informacje.
20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)dalej “RODO”
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polanowa z siedzibą w
Urzędzie Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy
za pomocą telefonu: +48 94 318 83 51.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@polanow.eu, za pomocą
telefonu: +48 94 348 10 56.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu realizacji czynności urzędowych tj.: związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie”, Postępowanie
znak: GM.II.271.5.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.), dalej “ustawa Pzp”
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiazek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
deotyczsących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikają z 7 ustawy pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- na podstawie art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
20.2.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
20.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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20.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
20.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
20.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
20.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy
Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Załączniki do integralnej części niniejszej specyfikacji
Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
 Formularz oferty - załącznik nr 1
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – zał.
nr 2.
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania – zał.
nr 3
 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
zał. nr 4
 Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5 do SIWZ
 Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
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