Ogłoszenie nr 588715-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.
Gmina Złocieniec: Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i
Kresowiaków w Złocieńcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złocieniec, krajowy numer identyfikacyjny ,
ul. Stary Rynek 3 , 78520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,
tel. (094) 36 72 022, e-mailumig.zamowienia@zlocieniec.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zlocieniec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zlocieniec.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zlocieniec.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie papierowej.
Adres:
Urząd Miejski w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni
drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu
Numer referencyjny: ZP.271.DP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni
drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu”. 45231400-9 Roboty
budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232130-2 Roboty
budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 2.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określają: dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wskazanym w
załączniku nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę
oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni drogowej wraz z chodnikami. Uwaga:
przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania części kanalizacji deszczowej oraz
części oświetlenia ulicznego w następującym zakresie: 1) w zakresie kanalizacji
deszczowej przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania odcinka od studni D22
do studni D29, D20-D20.1, D27-D27.1; 2) w zakresie oświetlenia ulicznego
przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oświetlenia ulicznego w odcinku
od punktów 2/12 do 2/11 oraz od 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 1/5, 1/2, 1/1, 2/16, 2/15, 3.
Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i zawiera się w jego
wynagrodzeniu. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć
materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i

jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do
stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie
na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
świadectwa jakości, itp.). 6. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni
Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w
szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne. Koszt zabezpieczenia
terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 8. Wykonawca w trakcie
wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu
budowy z tytułu prowadzonych robót. 9. Po zakończeniu robót, ale przed
ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 10. Po wykonaniu
przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich
odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn.
zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót. 11. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań
jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty
na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót
budowlanych: dokumentację powykonawczą, mapę geodezyjną powykonawczą.
12. Rozwiązania równoważne: 1) Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie
mają na celu naruszenia art. 7, 29 i 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), a mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
Zamawiającego 2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, 3) Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego, 4) Przyjęcie rozwiązań równoważnych
powodujących konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane
decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie
ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i
wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy 5) Termin
wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na
wykonanie ewentualnych zmian związanych z przyjęciem rozwiązań
równoważnych. 16. Informacje dodatkowe: 1) Zasadne jest, aby wykonawca
zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz zawarł w cenie oferty wszystkie
koszty robót niezbędnych do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią
robót określoną polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normy
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami
oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu
uciążliwości robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także
wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. 3) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w
szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne. 17. Na podstawie art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na
podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte
zakresem zamówienia wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym prace
fizyczne oraz operatorów sprzętu podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ).
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące
wskazane wyżej czynności. 18. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 17 powinno
trwać co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia. 19. Przedmiot
zamówienia jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45233100-0
45231300-8
45231400-9
45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu
podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego: 1)
Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w
zamówieniu podstawowym. 2) Wielkość lub zakres zamówienia: roboty drogowe,
roboty w zakresie sieci sanitarnych elektrycznych. 3) Warunki, na jakich zostanie
udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak
zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że
wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł. W

przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać
łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w
celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w
walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni
kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że
wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał
należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1
robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej o długości minimum 500 mb oraz sieci kanalizacji deszczowej o
długości min. 400 mb oraz na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie
kablowej linii oświetleniowej lub budowie kablowej linii NN o wartości min. 50
000 zł Ww. rodzaje robót nie muszą być wykonane w jednej robocie budowlanej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać
łącznie b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na każde z
wymienionych poniżej stanowisk: Kierownik Budowy: Wymagane kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: - nie mniej niż 3 –
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy licząc od daty
uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy w
rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji nie mniej niż dwóch robót
polegających na budowie lub przebudowie; Kierownik robót sanitarnych:
Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, Kierownik robót elektrycznych:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie
powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań
dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. W celu uniknięcia
wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie
zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. UWAGA: Na podstawie art. 104
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać
zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z
powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia
uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis 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; b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; e) oświadczenie 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; f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g)
oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach
konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania
oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne
dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami 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 do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć
w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do
oferty: 1) odpowiednie pełnomocnictwa jeżeli są wymagane. Ww. pełnomocnictwa
należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 2) oświadczenie
zawarte w załączniku nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom wraz z podaniem podwykonawców (jeżeli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.07.2018 r. do godziny 10:00
(decyduje data wpływu środków do zamawiającego) w wysokości 100.000,00
złotych (sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu –
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 38 1020 2847 0000 1102 0009
6719 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 3.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w terminie do składania ofert
w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w
sekretariacie pok. 11 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”.
Kopię dołączyć do oferty 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w
formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji
musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie, że zaistniały przesłanki jego zatrzymania. 2) termin
obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie
zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. W
ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub
dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
CENA
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy liczony od daty podpisania umowy
Okres gwarancji i rękojmi za wady liczony od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego
Doświadczenie Kierownika Budowy

Znaczenie
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, w
szczególności:  klęski żywiołowe,  warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów. b) spowodowana warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności:  niewypały i niewybuchy,  wykopaliska
archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,  odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),
 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych. c) na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:  wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. d) na
skutek działania organów administracji, w szczególności:  przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, itp.,  odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji
projektowej. e) spowodowana innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a-e),
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiana osób, przy pomocy
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała
również zaakceptowania przez Zamawiającego, 3) wykonanie przez

podwykonawcę części zamówienia, zmiana osób przewidzianych do realizacji
umowy po stronie Wykonawcy, następować może na wniosek Wykonawcy, za
pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy
dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez
Wykonawcę musza spełniać wymagania opisane w SIWZ oraz posiadać
doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w
ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny oferty. Zmiana pozostałych osób
Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, następować może na
wniosek Wykonawcy, za pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego. Osoba
proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ., 4)
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5)
zmiana Wykonawcy przedmiotu umowy – dotyczy konsorcjum bądź spółki
cywilnej – jedynie w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez
jakiegokolwiek konsorcjanta. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
do udowodnienia Zamawiającemu, że pomimo zmniejszenia składu konsorcjum
samodzielnie spełnia ono warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6)
Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki
VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia

przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia. 7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 9. Zmiany do
umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 1) opis
propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na koszty oraz
termin wykonania przedmiotu umowy. 10. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-07-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ
KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GRUPA KAPITAŁOWA: Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2)
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4)
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. WYKONAWCY ZAGRANICZNI:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 pkt 1
siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast
dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia składa: a)
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; b)
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, 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. Przepis § 7
ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
§ 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu. DANE OSOBOWE: Zamawiający informuje, że postanowienia
niniejszego rozdziału dotyczą Wykonawców - osób fizycznych. 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: 1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złocieniec ul. Stary
Rynek 3, 78-520 Złocieniec; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie
Złocieniec jest Pan Ireneusz Sabat, kontakt: ochronadanych@zlocieniec.pl .* 3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
Budowę nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty wskazane w przepisach prawa, w tym
osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
przepisami o archiwizacji; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; − prawo do usunięcia danych osobowych. 9) nie przysługuje
Pani/Panu: − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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