Inowrocław, dnia 11.05.2016
...........................
Zatwierdzam

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW
ORAZ NA MODERNIZACJĘ SIECI ZASILAJĄCEJ I TELEFONICZNEJ DO BUDYNKU
DYSPOZYTORNI
W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INOWROCŁAWIU UL. KS.
PIOTRA WAWRZYNIAKA 33,
Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych, (zwanej dalej
Pzp). Podstawa prawna- (Rozdział 3, Oddział 1, art. 39-46 Pzp).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) remont dróg o nawierzchni asfaltowej i asfaltobetonowej wraz z pracami
towarzyszącymi ,
2) modernizacja sieci zasilającej i telefonicznej do budynku Dyspozytorni,
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na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na remont dróg o nawierzchni asfaltowej
i asfaltobetonowej wraz z pracami towarzyszącymi zawierają:
1) opis techniczny, stanowiący Załącznik o numerze 5 do niniejszej Specyfikacji,
2) przedmiar robót, stanowiący Załącznik o numerze 6 do niniejszej Specyfikacji,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca Załącznik o
numerze 7 do niniejszej Specyfikacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na modernizację sieci zasilającej i telefonicznej
do budynku Dyspozytorni, zawierają:
1) projekt budowlany, stanowiący Załącznik o numerze 8 do niniejszej Specyfikacji,
2) przedmiar robót, stanowiący Załącznik o numerze 9 do niniejszej Specyfikacji.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych
zamówień dodatkowych, w przypadku, w którym zamówienia te będą niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, o którym mowa w niniejszej
Specyfikacji, a ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia, zgodnie z treścią przepisu art. 67 ust. 1 pkt 5) Pzp.
7. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych będzie możliwe jedynie na podstawie
odrębnej umowy, zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót
dodatkowych.
8. Przed zawarciem umowy na wykonanie robót dodatkowych Wykonawca nie może
rozpocząć ich wykonywania.
9. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do
zastosowania w zamówieniu dodatkowym, o których mowa w ustępach poprzedzających,
stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w przepisie art.
67 ust. 1 pkt 6) Pzp.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin wykonania 50 dni od terminu rozpoczęcia robót budowlanych .
2. Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia
umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo
ukończyli co najmniej : dwie roboty budowlane polegające na remoncie dróg o nawierzchni
asfaltowej i asfaltobetonowej, o wartości nie mniejszej niż w przedstawionej ofercie.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych
robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności
konstrukcyjno – budowlanej oraz jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/
nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe
(lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej: 150 000, 00 zł
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do
oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz na podstawie złożonych dokumentów:
1) 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 Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. poprzedzającym, musi wynikać z umowy lub
z innej czynności prawnej oraz powinno być sporządzone w formie pisemnej. Fakt
ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
10. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia
w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zawartych w rozdziale IV, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty,
następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji);
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do niniejszej
Specyfikacji);
3) 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
7) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji);
8) wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
4

9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały
udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: pełnomocnictwa,
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 8-10 SIWZ.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.
2.
3.
4.

W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu oraz
poczty.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie
się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 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
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 4 powyżej.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
o których mowa w art. 38 ust. 3 Pzp.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego podany w rozdz. VI ustęp 12 niniejszej Specyfikacji.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej
www.mpk.inowroclaw.pl
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się
porozumiewać w formie pisemnej. Przekazywanie wszelkich informacji, oświadczeń
i dokumentów faksem pod nr +48 52 357 60 60 tylko pod warunkiem niezwłocznego
przesłania tychże w formie pisemnej. Adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o. o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o wyniku przetargu. Wybrany
Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy w zawiadomieniu
o wyniku przetargu.
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Piotr Katulski fax. +48 52 357 60 60,
2) Wojciech Piernik fax. +48 52 357 60 60.

VII. WADIUM – WYMAGANIA.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ).
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6
Pzp.
4. Termin wniesienia wadium ustala się do dnia 30.05.2016 r. do godziny 10.00.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer
Bank Pekao S.A.
I oddział Inowrocław
76124011961111000013417361
6. Dowód wniesienia wadium w innej formie należy załączyć do oferty w formie pisemnej.
7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
8. Wnosząc wadium w pieniądzu, Oferent jest obowiązany podać Zamawiającemu numer
rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez
okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 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.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszej Specyfikacji (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji) ;
2) kosztorys ofertowy;
3) wymagane dokumenty, wymienione w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji;
4) parafowany właściwy wzór umowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji) – dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszystkie ceny należy podać w PLN do drugiego miejsca po przecinku. Przez cenę należy
rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić
Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usług)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, przy czym
konsekwencje określenia w cenie podatku niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od
towaru i usług oraz podatku akcyzowego ponosi oferent.
3. Zarówno oferta, jak i wszystkie strony dokumentów będące jej integralną częścią, winny
być podpisane przez właściwych przedstawicieli Wykonawcy (zgodnie z zapisami w
dokumencie wymienionym w rozdziale V pkt 3 niniejszej specyfikacji) wraz z pieczęciami
firmowymi i imiennymi.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do ofert sporządzonych w innym języku musi
być dołączone tłumaczenie na język polski.
5. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach. Należy stosować
opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
6. Ofertę należy umieścić w opakowaniu wewnętrznym – opisać adresem Wykonawcy oraz
oznaczyć napisem „Oferta na remont dróg o nawierzchni asfaltowej i asfaltobetonowej wraz
z pracami towarzyszącymi oraz na modernizację sieci zasilającej i telefonicznej do budynku
Dyspozytorni w siedzibie MPK sp. z o. o.”
7. Zamknięte opakowanie wewnętrzne należy umieścić w opakowaniu zewnętrznym – opisać
nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczyć napisem „ Oferta na remont dróg o
nawierzchni asfaltowej i asfaltobetonowej wraz z pracami towarzyszącymi oraz na
modernizację sieci zasilającej i telefonicznej do budynku Dyspozytorni w siedzibie MPK sp.
z o. o. nie otwierać do dnia 30.05.2016 roku godz. 10:15”.

X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (znwu)

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 i 150 Pzp,
w wysokości 3 % wartości zamówienia brutto podanego w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu
podpisania umowy i będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniężnej,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet znwu.
6. Jeżeli znwu wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ustępie 3 powyżej.
8. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: „gwarancja jest
samoistna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie”.
9. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia
uznania należytego wykonania umowy, tj. od podpisania końcowego protokołu odbioru
robót,
2) 30 % wartości zabezpieczenia pozostaje do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
oraz gwarancji jakości, zwrócone będzie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
sp. z o. o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88 – 100 Inowrocław, w terminie
do dnia 30.05.2016 roku, do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w sali narad w budynku A Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w dniu
30.05.2016 roku, o godz. 10.15. Wykonawcy, podobnie jak wszyscy zainteresowani,
mogą być obecni przy otwarciu ofert w w/w terminie:
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert jeden z członków komisji przetargowej, w
imieniu Zamawiającego, poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
2) jeden z członków komisji przetargowej dokona otwarcia ofert;
3) jeden z członków komisji przetargowej odczyta z ofert i poda obecnym nazwy
oferentów i ich adresy;
4) przewodniczący komisji przetargowej odbierze od członków komisji oświadczenia,
przewidziane w art. 17 ust. 2 Pzp;
5) jeden z członków komisji przetargowej odczyta z ofert i poda obecnym informację,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

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

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:
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1) cena wykonania przedmiotu zamówienia - 90 %
2) gwarancja - 10 %
2. Podstawą oceny będzie spełnienie wszystkich warunków Zamawiającego określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Kryterium - cena wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 90, oferty następne będą
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.
Cbc= (Wn : Wb) x 90
gdzie:
Cbc– ocena oferty badanej - kryterium cena
Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto
Wb - wartość oferty badanej w złotych brutto
5. Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „ceny” zostaną pomnożone przez
wagę przypisaną temu kryterium – tj. 90 %.
6. Kryterium - okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Oferta
z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów = 10. Oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym
okresem gwarancji. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za wszystkie
kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.
Cbg = ( Wobg : Wong ) x 10
Cbg - Ocena oferty badanej – kryterium gwarancja
Wobg - Okres badanej gwarancji
Wong - Okres najdłuższej gwarancji
Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „gwarancja” zostaną pomnożone przez
wagę przypisaną temu kryterium – tj. 10 %

Cb = Cbc + Cbg
Cb – cena ostateczna oferty badanej

7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 Pzp.
8. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, który musi być
integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę
kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót, będący Załącznikiem nr 6 i 9 do SIWZ.
Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ.
Przelew 30 dni na podstawie faktury VAT.

XIV. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.

Odwołania i skargi należy wnosić w terminach i formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych. Informacje na ten temat znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony
prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
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XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW.
1.

W przypadku złożenia oferty na realizację zamówienia przy współudziale
Podwykonawcy, Wykonawca musi wyraźnie w formularzu oferty wskazać, jakie roboty
zamierza powierzyć Podwykonawcom.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu i będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
3. Zamawiający zastrzega, iż każda zmiana Podwykonawcy, który został zgłoszony do
oferty przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego. Niedotrzymanie tego
warunku skutkować może wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego na realizację
zamówienia z winy Wykonawcy i obowiązkiem zapłaty kar umownych z tego tytułu.
4. Pod pojęciem „Podwykonawca” należy rozumieć osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo osoby fizyczne, które wspólnie
z Wykonawcą będą realizowały zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy z
nim zawarte. Za Podwykonawcę nie będą uważane osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo osoby fizyczne, które będą
dostarczały Wykonawcy materiały, sprzęt itp., niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą
wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.
6. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy wraz
z określeniem rodzaju i wartości wykonywanych robót przez Podwykonawcę,
Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi robót budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia przez
swoich Podwykonawców.
8. Wymagana jest należyta staranność Podwykonawców przy realizacji przedmiotowej
inwestycji realizowanej w oparciu o projekt budowlany, gdyż Zamawiający będzie
dochodził swoich ewentualnych roszczeń tylko i wyłącznie w stosunku do Wykonawcy,
jako jedynego i głównego odpowiedzialnego za poczynania swoich Podwykonawców,
jak za własne w trakcie i po realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy
Podwykonawcy w trakcie składania ofert, a Zamawiający musi wyrazić na to zgodę,
lecz nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia .
11. Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ust.2 pkt 11 Pzp, Zamawiający wprowadza do
niniejszej Specyfikacji następujące
wymagania dotyczące umowy
o podwykonawstwo :
1) umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej,
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2) zmiany umowy powinny zostać sporządzone w formie pisemnej,
3) umowa powinna zawierać oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
że zapoznał się z dokumentacją przetargową (Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z Załącznikami oraz umową Zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Podwykonawcą) oraz zna warunki realizacji zamówienia i w pełni je akceptuje,
4) przedmiot umowy powinien stanowić część Przedmiotu zamówienia opisanego w
Rozdziale II niniejszej Specyfikacji i wynikającego z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie i opisaną
w paragrafie 3 wzorca umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji,
jako część robót budowlanych, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcom,
5) przedmiot umowy powinien zostać dokładnie określony, ze szczególnym
uwzględnieniem szczegółowego zakresu prac nim objętych oraz miejsca ich wykonania,
6) termin rozpoczęcia i zakończenia prac powinien zostać określony w taki sposób, aby
prace zostały zakończone najpóźniej w dniu stanowiącym ostateczny termin zakończenia
umowy, określonym w paragrafie 7 ust. 2 umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,
7) umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące terminu i warunków gwarancji
udzielonej przez Podwykonawcę lub przez Dalszego Podwykonawcę na
przeprowadzone przez niego prace, przy czym minimalny okres gwarancji powinien
wynosić 60 miesięcy ,
8) termin usunięcia ewentualnych wad i usterek powinien wynosić 14 dni od daty ich
zgłoszenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
9) umowa powinna zawierać postanowienia nakładające na Podwykonawcę lub Dalszego
Wykonawcę kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym w szczególności za opóźnienia w wykonaniu prac,
10) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość przeprowadzonych przez Podwykonawcę
lub Dalszego Podwykonawcę prac, określoną zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym.
11) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie może
przekroczyć terminu określonego w przepisie art. 143b ust. 2 Pzp,
12) umowa powinna zawierać postanowienia określające zasady rozliczeń pomiędzy
stronami,
13) wykonanie przedmiotu umowy musi być stwierdzone dokumentem potwierdzonym
przez kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiającego,
14) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zgodnie z treścią przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany osoby Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy pod warunkiem, że
nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ;
2) w przypadku zmiany ostatecznego terminu zakończenia umowy z powodu:
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a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w Rozdziale II, ustęp
6-9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) konieczności wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w Rozdziale II,
ustęp 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,

d) niemożności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia robót z powodu działania siły
wyższej lub wystąpienia klęski żywiołowej,
e) wprowadzenia przez Zamawiającego koniecznych zmian w wykonaniu przedmiotu
umowy,
f) konieczności wykonania przedmiotu niniejszej umowy w warunkach opisanych w pkt 3)
- 5) poniżej,

3) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączonej do niej dokumentacji,
w sytuacji, w której zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a zastosowanie innych rozwiązań czy
materiałów nie było możliwe do przewidzenia na etapie udzielania zamówienia, w tym
w szczególności jeśli konieczność zastosowania innych rozwiązań wynika z ewentualnych
pomyłek i braków w dokumentacji projektowej czy technicznej lub związanych z nią
przedmiarach robót na podstawie, których to dokumentów realizowane jest zamówienie,
4) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączonej do niej dokumentacji,
w sytuacji, w której zastosowanie innych rozwiązań pozwoli osiągnąć lepsze parametry
techniczne, użytkowe, lub estetyczne od przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i załączonej do niej dokumentacji,
5) w przypadku konieczności zmniejszenia rzeczowego zakresu robót w stosunku do
Przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności zaniechania wykonania
przez Wykonawcę niektórych prac budowlanych, jeżeli konieczność zaniechania nie była
możliwa do przewidzenia na etapie zawierania zamówienia.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności
w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie
której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

3. Rozliczenie ewentualnych zamiennych rozwiązań technicznych/technologicznych lub
materiałowych, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) niniejszego Rozdziału
nastąpi kosztorysem różnicowym, sporządzonym przez Wykonawcę, który stanowić będzie
różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót
zamiennych. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiającego może stanowić podstawę zmiany umowy.
4. Zmniejszenie rzeczowego zakresu robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) niniejszego
Rozdziału nastąpi w wyniku zaniechania wykonania robót lub ich części wymienionych
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w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, ofercie i kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, przy jednoczesnym, odpowiednim pomniejszeniu wynagrodzenia o wartość
wskazaną w ofercie i kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla tych robót lub w stosunku
procentowym robót zaniechanych do ogólnej wartości zamówienia.

5. Poza przypadkami opisanymi w ustępie poprzedzającym Zamawiający dopuszcza zmianę
istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz
o braku roszczeń wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu realizacji robót. Jeżeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod
warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez
dotychczasowego podwykonawcę.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zmiany, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik numer 1 – wzór umowy,
Załącznik numer 2 i 2a – oświadczenie oferenta,
Załącznik numer 3 - wzór formularza ofertowego,
Załącznik numer 4 – lista podmiotów,
Załącznik numer 5 – opis techniczny
Załącznik numer 6 – przedmiar
Załącznik numer 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik numer 8 – projekt budowlany
Załącznik numer 9 – przedmiar
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