PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Białymstoku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
tel. 86 218 62 12, fax 86 218 62 10
Internet: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
e-mail: rdwlo@pzdw.wrotapodlasia.pl
NIP 542-25-66-904
REGON 050667863

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./)

Zadanie A: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica
Poduchowna – Jedwabne – Osowiec w m. Klimaszewnica od km
44+969 do km 45+437 i od km 45+443 do km 46+122
Zadanie B: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica
Poduchowna– Jedwabne – Osowiec w m. Przytuły od km 26+711
do km 26+982

ZATWIERDZAM

Kierownik
mgr inż. Dariusz Wiliwiński

Łomża, lipiec 2014 r.

SPIS TREŚCI

I.

Istotne warunki zamówienia

II.

Formularz ofertowy na Zadanie A i Zadanie B

III

Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 1 do oferty na Zadanie A i Zadanie B

IV

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy art. 22

V

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

VI

Załącznik Nr 4 - Doświadczenie zawodowe na Zadanie A i Zadanie B

VII

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

VIII

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień

IX

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej na Zadanie A
i Zadanie B

X

Wzór przykładowego zobowiązania do współpracy na Zadanie A i Zadanie B

XI

Wzór umowy na Zadanie A i Zadanie B

XII

Przedmiar robót na Zadanie A i Zadanie B

XIII

Szkic na Zadanie A i Zadanie B

XIV

SST na Zadanie A i Zadanie B

2

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
tel. 86 218 62 12, Fax. 86 218 62 10
strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863
NIP 542-25-66-904
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą”.
Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu
nieograniczonego wszczęto dnia: 10.07.2014 roku.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1 Przedmiot zamówienia.

Zadanie A: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica
Poduchowna – Jedwabne – Osowiec w m. Klimaszewnica od km
44+969 do km 45+437 i od km 45+443 do km 46+122
Zadanie B: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica
Poduchowna– Jedwabne – Osowiec w m. Przytuły od km 26+711
do km 26+982
Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie:
Zadanie A:
 Roboty pomiarowe – 1,153 km,
 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 – 132,0m2,
 Rozebranie obrzeży betonowych – 60,0mb,
 Rozebranie barier drogowych stalowych – 24,0mb,
 Wykonanie nasypów – 513,82m3,
 Koryto na całej szer. jezdni i chodników wyk. mechanicznie, gł.10cm – 2 569,10m2,
 Koryto na poszerzeniu jezdni, gł. 30cm – 526,50m2,
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 3 095,60m2,
 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych – 428,40m2,
 Podbudowa z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym gr. 20cm – 428,40m2,
 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min. – asf. AC16W – 428,40 m2,
 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm – 460,54m2,
 Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym gr. 16-20cm – 18,00m2,
 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø40cm – 50,50mb,
3













Oczyszczenie rowów z namułu z profil.dna i skarp rowu, gr. namułu 20cm – 157,0mb,
Ustawienie barier ochronnych stalowych (mat. z odzysku) – 24,0mb,
Ustawienie barier ochronnych stalowych (nowy materiał) – 16,0mb,
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 – 68,20mb,
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 – 331,0mb,
Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 – 1 632,0m2,
Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 1 987,32mb,
Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych – 15,0mb,
Ułożenie ścieków pochodnikowych z płyt chod. na krawężnikach drogowych –12,0mb,
Projekt czasowej organizacji ruchu – 1,0 kpl.,
Inwentaryzacja powykonawcza – 1,0 kpl.

Zadanie B:
 Roboty pomiarowe – 0,271 km,
 Rozebranie chodników z kostki brukowej – 12,0 m2,
 Rozebranie krawężników betonowych – 6,75 mb,
 Wykonanie nasypów – 60,98 m3,
 Koryto na poszerzeniu jezdni, gł. 30cm – 271,0m2,
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 271,0 m2,
 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych – 124,60 m2,
 Podbudowa z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym gr. 20cm – 162,60m2,
 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min. – asf. AC16W, gr. 6cm 124,60 m2,
 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asf. AC11S gr. 4cm – 287,20 m2,
 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, gr. 4cm – 135,50 m2,
 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm – 85,40m2,
 Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym gr. 16-20cm – 29,0 m2,
 Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10cm – 397,50 m2,
 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø40cm – 84,0mb,
 Oczyszczenie rowów z namułu z profil. dna i skarp rowu gr. namułu 20cm – 187,0mb,
 Oczyszczenie przepustów Ø 40 cm z namułu, gr. namułu 50% średnicy – 30,0mb,
 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 – 268,50mb,
 Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 – 293,30 m2,
 Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 – 210,0 mb,
 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 100,60 mb,
 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych – 190,00mb,
 Ułożenie ścieków pochodnikowych z płyt chod. na krawężnikach drogowych –10,0mb,
 Projekt czasowej organizacji ruchu – 1,0 kpl.,
 Inwentaryzacja powykonawcza – 1,0 kpl.
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GWARANCJA
Zamawiający wymaga udzielenia rocznej gwarancji i rękojmi na roboty objęte
zamówieniem.
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3PODWYKONAWCY
1 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji zamówienia zatrudnić
podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
2 Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców,
na których zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ww. ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
3 Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia,
w zakresie wskazanym w ofercie lub innym, wymaga akceptacji Zamawiającego po
spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy oraz podpisania aneksu do
umowy.
4 Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania
zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, to zobowiązany
jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.
2. Zakończenie realizacji zamówienia:
Zadanie A: w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy,
Zadanie B: w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Nie dotyczy.
2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
Zadanie A: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, min. 1 zadanie polegające na remoncie/przebudowie/rozbudowie/budowie
chodnika/placu/parkingu w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. (brutto) wraz z
załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty
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oraz wskazujących, czy zostały wykonane
prawidłowo ukończone.
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

Zadanie B: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, min. 1 zadanie polegające na remoncie/przebudowie/rozbudowie/budowie
chodnika/placu/parkingu w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (brutto) wraz z
załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Nie dotyczy
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
W zakresie spełnienia warunku wymagany jest:
Kierownik robót, winien posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w zakresie dróg publicznych
wymaganych do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata
doświadczenia z uprawnieniami.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nie dotyczy.
Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy:
1 oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust.1 ustawy - załącznik Nr 2,
2 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z
załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie
wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień
niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ) - załącznik
Nr 4.
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*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 - załącznik Nr 5,
4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, – załącznik Nr 6,
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 3,
2) 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. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert.
2
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 2 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed,
właściwym organem sadowym, 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 – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik Nr 7.
4. Dokumenty innych podmiotów.
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1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy
wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy
wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.

aktualnego odpisu 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego
i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy
ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako
podwykonawca).
Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści
taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a Oferta wspólna powinna zawierać:
 oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców,
 dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, składa dowolny Wykonawca
/Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę/,
 oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty
wymienione w ust. 2 pkt. 2, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
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b

Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1
2

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane
się Wykonawcy z jego treścią.
5 Osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż. Eliza Krajewska (sprawy dot. procedury przetargowej)
mgr inż. Dariusz Wiliwiński (sprawy merytoryczne)
kontakt: faks Nr +48 86 218 62 10, tel. 86 218 62 10
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert, tj. do dnia 18.07.2014 r.
2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
4 Zamawiający treść wyjaśnień przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia a jeżeli Specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej zamawiającego zamieści na tej stronie. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
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którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na
stronie internetowej.
6 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.
7 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
8 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3 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.
X. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na Zadanie A lub
Zadanie B.
XI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XIII. CENY JEDNOSTKOWE
Ceny jednostkowe, określone w kosztorysach ofertowych nie ulegną zmianie w czasie
realizacji zadania.
XIV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2 Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
3 Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów,
będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/
Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej
notarialnie kopii.
5 Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6 Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
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Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11 Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
12 Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i
dokumenty oraz:
1) Formularz ofertowy: odpowiednio do zadania,
2) Kosztorys ofertowy: odpowiednio do zadania,
3) Załączniki Nr 2 – 7.
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez
wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on - nie dotyczy.
Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami
dołączonymi do niniejszej specyfikacji.
XV. MIEJSCE I TERMIN
OTWARCIA OFERT
1.

SKŁADANIA

OFERT,

MIEJSCE

I

TERMIN

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w
zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części
I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Oferta na: Zadanie A: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668

Piątnica Poduchowna – Jedwabne – Osowiec w m.
Klimaszewnica od km 44+969 do km 45+437 i od km 45+443 do
km 46+122
Oferta na: Zadanie B: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668
Piątnica Poduchowna– Jedwabne – Osowiec w m. Przytuły od
km 26+711 do km 26+982
2. Ofertę należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30
pokój nr 1, nie później niż do godz. 09:00 dnia 25.07.2014 roku.
3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.
5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
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6 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy
zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 9:10 – pokój nr 5.
7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8 Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców,
ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.
9 Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa
Wykonawcy.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie
wypełnionych Kosztorysów ofertowych (Zadanie A , B).
Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie
oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2
3
4
5

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1

2
3

4

5

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaoferowana przez Wykonawcę, oddzielnie na
Zadanie A i Zadanie B.
CENA (C) – waga 100%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę) we wskazanym terminie.
Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie
za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub
12

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie
terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w
wyznaczonym terminie.
2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w
terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony
zostanie w terminie późniejszym.
XVIII.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2 Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej
jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli
oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem. Natomiast,
jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w formie
pisemnej, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższych terminów, jeżeli:
1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
2 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
2 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu
kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierownika robót).
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.
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XXI. WZÓR UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorach umowy na
Zadanie A i Zadanie B stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1 Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2 Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności:
1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3 odrzucenia oferty odwołującego.
3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5 Odwołanie wnosi się:
1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób;
2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
(wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia);
3 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).
6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
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