Mosina, dnia 6 września 2019 r.
Sprawa nr: BZP.271.31.2019

Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Tel. (061) 8109-500
Fax (061) 8109-558
www.mosina.pl
sekretariat@mosina.wokiss.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy
ulicy Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”

ZATWIERDZAM

................................................
Podpis Burmistrz
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1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający:
Gmina Mosina, którą reprezentuje Burmistrz Gminy
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1
Regon: 631258626

NIP: 7773154370

Postępowanie prowadzone jest przez:
Urząd Miejski w Mosinie
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1
Numer telefonu: (061) 8 109-500
Numer faksu: (061) 8 109-558
Strona internetowa: www.mosina.pl
E-mail: sekretariat@mosina.wokiss.pl
Godziny urzędowania: pon. 9.00 -17 . 0 0 , wt . - p t . 7 . 0 0 - 1 5 . 00
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), a także wydanych na jej
podstawie rozporządzeń wykonawczych.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych
przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Strona 2 z 22

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji
budowlano-wykonawczej przebudowy gminnej ulicy Dembowskiego wraz z
odwodnieniem w m. Mosina na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów
do skrzyżowania z ul. Żeromskiego (ok. 300mb) wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, która obejmie
opracowanie – w liczbie 4 egzemplarzy:
a. utwardzenia publicznej drogi gminnej klasy D – ulicy Dembowskiego,
b. odwodnienia ulicy Dembowskiego – kanałem deszczowym włączanym do
kolektora ul. Wiosny Ludów.
oraz dla ww. pozostałych opracowań branżowych – w liczbie po 2 egzemplarze:
1) kosztorysów inwestorskich,
2) przedmiarów robót,
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
3.3 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
3.3.1 Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać następujące opracowania
branżowe:
1) projekt branża drogowa,
2) projekt branża kanalizacyjna deszczowa,
3) projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem zarządzającego ruchem,
4) dokumentacja geotechniczna,
5) inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz
z uzgodnieniem jej – przygotowanie planu wyrębu, oraz wniosek o zezwolenie na
wycinkę drzew, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
6) inne opracowania branżowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami – projekty przebudowy kolidującego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb
przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych
administratorów sieci; zakres przebudowy istniejącego uzbrojenia powinien
zapewnić możliwość prawidłowego dostosowania istniejącej infrastruktury do
nowych warunków,
7) projekt zagospodarowania terenu,
8) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót,
10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, oraz sporządzenie raportu lub innego dokumentu, jeśli taki
wymóg zostanie narzucony decyzją,
11) decyzji administracyjna umożliwiająca realizację robót budowlanych.
3.3.2 Całość dokumentacji projektowej, wraz z mapą do celów projektowych, należy
dostarczyć Zamawiającemu również w formie cyfrowej w formacie ogólnodostępnym w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej (Word, Excel, PDF, DWG lub DFX, ATH) na płycie CD.
Projektant wraz z dokumentacją projektową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie
o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej,
stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja projektowa została
wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
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3.3.3 Wykonawca opracuje projekt, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w ten sposób, żeby jego realizację
można było powierzyć wykonawcy robót budowlanych, wybranemu zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U, Nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.),
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018r. poz.
1935 t.j.) oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach gdy
jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
3.3.4 Dokumentacja projektowa powinna spełniać warunki wynikające w szczególności z:
1) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 ze zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016, poz. 124 ze zm.),
3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71),
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
5) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
6) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1945),
7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396),
8) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
9) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 t.j.),
10) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129),
13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),
14) obowiązujących norm,
15) innych przepisów prawnych.
3.4 Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :
Główny kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
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Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ) ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac projektowych zgodnie z prawem
polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów,
materiałów stosowanych w budownictwie.
3.5 Podwykonawstwo
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.
1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usług.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Przepisy pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.6 Zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040).
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Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję
techniczną w budownictwie.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonywania zamówienia: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5.
WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
5.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
5.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
5.2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:
10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
Wykonawca przeliczy na walutę polską po średnim kursie ustalonym dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.
5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Strona 6 z 22

1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na
podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu
dokumentacji projektowej
budowlanej rozbudowy, budowy, przebudowy ulicy lub drogi wraz z
odwodnieniem, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto.
2) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
na etapie realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności
inżynieryjnej drogowej – „Koordynator Projektu”. Wymaga się aby osoba
z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień
b) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która
pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej. Wymaga się aby
osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych osób.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie w/w warunki podmioty mogą spełniać
łącznie. Zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający, określając powyższe wymogi w zakresie posiadanych uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej wypełniających wytyczne art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186),
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy
nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do
wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV
do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z
późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą”, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w
ustawie z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.2272)
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Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się
kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli
takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ((Dz. U z
2018 r. poz. 2272).
5.3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie, następnie
potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców,
o których mowa w rozdziale 6.
5.4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.2. winien spełniać co najmniej
jeden z tych wykonawców. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5.5.Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP 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. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.Wykonawca załączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które
stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 2 do SIWZ.
b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu,
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
6.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt 6.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 6.1 ppkt b) – załącznik nr 3 do SIWZ.
6.4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje
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się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1.
6.5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, złożyć Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z takich Wykonawców.
6.6.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 potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
6.7. W odniesieniu do wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.6. Zamawiający zażąda
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.7.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
6.7.2

wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

6.7.3. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
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6.7.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
6.7.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 5a.
6.7.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, – załącznik nr 5a.
6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:
w pkt 6.7.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.9. Dokument o którym mowa w pkt 6.8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.10. 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 6.8, 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. Postanowienia pkt 6.9 stosuje się odpowiednio.
6.11. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi
europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego
wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 6.7.
6.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
6.13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych,
zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów
określonych w pkt. 6.7 ppkt 6.7.4.- 6.7.6.
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6.14. Oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ dotyczące wykonawcy
lub podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a PZP, składane są w formie pisemnej - w
oryginale.
6.15. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia,
o których mowa pkt 6.14, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.16. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
6.17. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
7.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się: za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
7.2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem
posłańca należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany w
rozdziale I niniejszej Specyfikacji,
b) za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w rozdziale I niniejszej
Specyfikacji,
c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy
kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w rozdziale I
niniejszej Specyfikacji.
7.3.Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (faks, poczta elektroniczna).
7.4. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu, poczty elektronicznej oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą
nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego
z wymienionych w niniejszej Specyfikacji sposobów.
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7.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z jego treścią.
7.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o
wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
7.7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Daniel Schoenradt - tel. 611-018-231 – zakres merytoryczny,
Magdalena Rembalska - tel. 611 018-233 – zakres formalny
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł, słownie: jeden
tysiąc złotych.
8.2.Wadium może być wniesione w :
1) pieniądzu przelewem na konto Gminy Mosina w Gospodarczym Banku
Spółdzielczym w Mosinie nr rachunku 39 90480007 2007 0000 0215 0022 z
adnotacją:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy
ulicy Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
8.3.Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium jest zachowany tylko
wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego (wpływ pieniędzy na
rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
wskazuje, aby dowód wpłaty wadium został dołączony do oferty.
8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem
z ofertą w osobnej kopercie.
8.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze
strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, aby dokument ten obejmował
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odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8.8. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji
form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta
wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
8.9. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w
art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1.
2.
3.

4.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o
tym Zamawiającego.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.
10.3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.4.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
10.5.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.6. Oferta musi zawierać:
10.6.1. formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ,
10.6.2. oświadczenia
wymagane
postanowieniami
pkt
6.1
SIWZ,
a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
pełnomocnictwo.
10.6.3. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów – zał. nr 8, do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.7. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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10.8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
10.9. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 700), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
10.10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), wówczas informacje te
muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez
Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez
Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu
ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej
zainteresowanej osoby.
10.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie
będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
10.13. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
10.14. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być opisane w następujący sposób:
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Oferta – przetarg nieograniczony na:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy
Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina
Nie otwierać przed 16.09.2019 r. godz. 12:00.
Numer sprawy BZP.271.31.019
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
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10.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych
informacji.
10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
10.17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
10.18. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
10.20. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty
wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone
Wykonawcy.
10.21. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością
wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i
zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 16.09.2019 r. do godz. 11:50 na adres
zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
Pokój nr 107
11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 16.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie
zamawiającego pokój nr 110.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zostać podana w formularzu ofertowym cyfrowo
i słownie w następujący sposób: cena brutto (uwzględniająca podatek VAT). Łączna cena
ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
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zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w niniejszej siwz.
2.

Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.

3.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

4.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w programie i dokumentacji
projektowej obciążają Wykonawcę.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5.
6.

Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

7.

Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach
ceny tak by wyliczona cena za realizację była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert:
Cena oferty (C) – 60% = 60 pkt.
Termin rękojmi (R) 40% = 40 pkt.
1) Cena oferty (C) – 60%
W ramach kryterium “Cena oferty” oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość
punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Cena brutto oferty najtańszej
C = ------------------------------------------ x 60 pkt.
Cena brutto badanej oferty
Zamawiający zaokrągla wyniki obliczeń matematycznych do dwóch miejsc po przecinku,
czyli w przypadku cyfry 5 i większej zaokrągla części setne w górę.
2) Kryterium „Termin rękojmi” (R) – 40 %
Oferta z najdłuższym terminem rękojmi otrzyma maksymalną liczbę punktów
w kryterium termin rękojmi, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów zgodnie poniższymi zapisami:
Termin rękojmi 24 miesiące = 0 pkt.
Termin rękojmi 36 miesięcy = 20 pkt.
Termin rękojmi 48 miesięcy = 40 pkt.
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Termin rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące – minimalny termin wymagalny
przez Zamawiającego, maksymalny termin rękojmi wynosi 48 m-cy. Zaoferowany przez
wykonawcę okres rękojmi dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. W
sytuacji w której wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferty – załącznik nr 1 okresu
rękojmi, Zamawiający do oceny oferty przyjmie najkrótszy możliwy okres rękojmi, tj. 24
miesiące.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+R
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”
R - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin rękojmi”
3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, podlegać będzie
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,
6. Jeżeli nie można wybrać 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 wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w
złożonych wcześniej ofertach.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie
przedłożenie przed podpisaniem umowy:
1) umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie (jeżeli
dotyczy),
2) polisy ubezpieczeniowej OC (deliktowej) w wysokości co najmniej równowartości
umowy brutto zgodnie z § 15 wzoru umowy.
2. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o
którym mowa w ust. 1 umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a wniesione wadium
zostanie zatrzymane.
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15.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Nie dotyczy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 7 do
siwz.
2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i
wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta
okaże się najkorzystniejsza.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
4. Płatności będą dokonywane w terminie określonym w ofercie wykonawcy, przy czym za
dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich / PLN /.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Odwołanie
2.1.Odwołanie przysługuje 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.
2.2.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie
zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Odwołanie powinno
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
2.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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2.4.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. 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.
2.5.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
ustawy.
2.6.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
2.7.Na czynności, o których mowa w pkt 2.6, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
2.8.Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
2.10.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.8. i 2.9. wnosi się
– w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
2.11.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
2.11.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

Zamówień

2.11.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
3. Skarga do sądu
3.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
3.2.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
3.3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

Strona 19 z 22

4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g Prawa zamówień
publicznych.
18. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
18.1. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Mosinie z siedzibą
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina reprezentowany przez Burmistrza Gminy Mosina,
adres e-mail: burmistrz@mosina.pl, tel. 618-109-550;
18.2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanowykonawczej przebudowy ulicy Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina w
sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
18.3.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
18.4.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy
Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina oraz jego rozstrzygnięciem, jak
również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP –w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;
18.5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 - 8a oraz art. 96 ust. 3 – 3b PZP,
18.6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI
PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
18.7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
18.8.Niezależnie od postanowień pkt 18.7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego;
18.9.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany;
18.10 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania
dane osobowe, ma prawo:
f) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
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g) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
h) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO;
18.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
18.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18.13.Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich PLN.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Kodeksu Cywilnego, o
ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
20. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oznaczenie Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Ofertowego
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Oświadczenie
Informacja - grupa kapitałowa
Wzór umowy

9.

Załącznik nr 8

Wzór zobowiązania

10. Załącznik nr 9

Mapa orientacyjna
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