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     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz.2164 z późn.zm.), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy PZP.   NAZWA ZAMÓWIENIA:   „Remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami  w miejscowości Nowy Żmigród”     Oznaczenie sprawy: IOŚ.271.3.2016     Tryb zamówienia  - przetarg nieograniczony  Rodzaj zamówienia –roboty budowlane       Nowy Żmigród, dnia   12 lipca 2016 r.        Zatwierdził:   
     Wójt Gminy Nowy Żmigród     

    Grzegorz Bara  
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Informacje ogólne. 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ustawy. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.93 ustawy  
12.Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom.  W takim  przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

I. Przedmiot zamówienia. 
Zadanie realizowane przy udziale środków pomocowych zewnętrznych w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

„Remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami  w miejscowości Nowy Żmigród”   
Zakres robót: 
Zadanie polega na remoncie nawierzchni drogowej ul. Średniej z sięgaczami. Zakres zadanie obejmuje: - wykonanie wszelkich niezbędnych prac pomiarowych - frezowanie uszkodzeń w nawierzchni asfaltowej, - rozbiórka krawężników przy krawędziowych betonowych do częściowego ponownego wbudowania - wykonanie regulacji studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej - wykonanie przygotowania nawierzchni istniejącej pod nawierzchnię asfaltową nową - wykonanie nawierzchni asfaltowej - wykonanie nowego ułożenia krawężników drogowych  - przełożenie kostki na istniejących zjazdach z dostosowaniem do istniejącej wysokości korony drogi - oznakowanie poziome drogi  Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze prac oraz w zgłoszeniu na roboty budowlane.   
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Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych, dlatego wykonawca udzieli zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy dla prawidłowego i rzetelnego zrealizowania i rozliczenia.  
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych ( zał. nr 1 do SIWZ)  Kody CPV -     45233140-2 Roboty drogowe 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 
- 45233142- 6 – Roboty w zakresie naprawy dróg  

II. Termin realizacji zamówienia. 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.10.2016r.    
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.  1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  ustawy, oraz którzy spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) 
 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. a) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 2 do SIWZ. b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, rozbudowie, przebudowie  lub budowie drogi o nawierzchni bitumicznej , o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda.  W przypadku podania wartości danej usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje - oraz załączą dowody określające, czy roboty te zostały wykonane  w sposób należyty oraz wskazujące, 
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czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
a) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie   z wzorem jako załącznik Nr 2 do SIWZ. b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.     -  Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami       budowlanymi w specjalności drogowej. 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. a) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 2 do SIWZ. b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 250 000,00  zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych )      (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje). 1.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy. 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inne dokumenty określające : - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
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- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 
4. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art.26 ust.2b ustawy PZP, złożone zostało w formie pisemnej, w oryginale i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, których mowa w art.25 ust.1 ustawy.  

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy , Wykonawca winien przedłożyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2; 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów  dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik Nr 4;       Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,  zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (poświadczeń). Za najważniejsze roboty dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj.: - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, rozbudowie, przebudowie  lub budowie drogi o nawierzchni bitumicznej , o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda.  W przypadku podania wartości danej 
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usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje - oraz załączą dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami rozdz. III ust. 4 i 5 SIWZ, 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 5, 5. Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami rozdz. III ust. 4 i 5 SIWZ  6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik Nr 6, 7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów przedstawia:       -  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia, zgodnie z wymogami rozdz. III ust. 4 i 5 SIWZ, UWAGA!  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.2 (poniżej).   2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - załącznik Nr 3 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w  przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w  przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę co najmniej 300 000,00 zł  PLN (słownie : trzysta tysięcy złotych ) (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje). 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  3.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr 7) - w  przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.  
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4.  Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik Nr 1;   2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku gdy:  a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego (np. konsorcjum) ; 3) dowód wniesienia wadium  5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy  złożona przez  Wykonawcę kopia będzie nieczytelna lub będzie wzbudzać wątpliwość co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 3  musi być złożony w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.  8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych Wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w ust.2 i ust.3 składają samodzielnie ( każdy osobno) a dokumenty i oświadczenia wymienione  w ust. 1 pkt. 2-8 mogą być złożone przez tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.  Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 składają wszyscy wykonawcy wspólnie lub w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanowiony przez nich Pełnomocnik. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   V.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.  1. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Należy przekazywać pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.  2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami , w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa  3. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych dokumentów.  4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane w sposób określony w ust. 2  będą przekazywane do Zamawiającego pod nr faksu: 134482637 oraz na następujące adresy e-mail: ugnz@pro.onet.pl oraz sylwia@nowyzmigrod.eu natomiast do Wykonawców wyłącznie na adresy e-mail oraz nr faksu podane w formularzu oferty. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania 
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procedury przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres/nr faksu. 5. Osoby upoważnione do porozumiewania z Wykonawcami: - w sprawach merytorycznych  – Radosław Kujawski  tel. 134482619. - w sprawach merytorycznych  – Grzegorz Ziomek   tel. 134482616. - w sprawie procedury przetargowej – Sylwia Sudyka  tel. 134482609  VI. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 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 do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej www.bip.nowyzmigrod.pl. 3. 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 na stronie internetowej www.bip.nowyzmigrod.pl. 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.bip.nowyzmigrod.pl  5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, którym mowa w ust.1. 6. Modyfikacje SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.   VII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, sporządzić w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić na papierze, w języku polskim.  4. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie zaadresowanej:  



 „Remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami  w miejscowości Nowy Żmigród ________________________________________________________________________________________________________  

11 

Gmina Mowy Żmigród  ul. Mickiewicza 2  38-230 Nowy Żmigród  OFERTA  NA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY: 
„Remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami  w miejscowości Nowy Żmigród”   

NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 10:15 dnia 29.07.2016  
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  6. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7. Zamawiający zaleca, aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane. 8. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .  VIII. Zmiany i wycofanie oferty.  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany dotyczące treści oferty bądź powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  3. W przypadku złożenia kilku  zmian opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana Nr .....”. 4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.  IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni. 
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2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230  pokój nr 19  w terminie do dnia  29.07.2016 roku, do godz. 10.00.  2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2   38- 230 Nowy Żmigród, pok. nr 19 dnia  29.07.2016 roku, o godz. 10:15  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  5.   Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  6.   UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  XI. Wymagania dotyczące wadium.   1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 złotych 
(słownie: sześć  tysięcy złotych ). 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z 
art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach   bankowych   lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy   oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 
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( decyduje data wpływu środków do zamawiającego) 
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy umieścić w osobnej kopercie, 
opisanej „WADIUM" i włożyć do koperty zawierającej ofertę. 

2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.  XII. Opis sposobu obliczania ceny.  1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 2. Podana w ofercie (załącznik Nr 1) cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie. 4. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy złożenia kosztorysu ofertowego, na podstawie, którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej. Będzie on stanowić załącznik do umowy. Kosztorys ofertowy winien być wydrukowany i przedłożony w opcji „Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Na stronie tytułowej kosztorysu należy umieścić stawkę roboczogodziny i zastosowane w kosztorysie narzuty.  Obowiązującym wynagrodzeniem umownym jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem pomocniczym. 5. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje).  6. Cenę oferty, obejmującą wszystkie koszty, należy określić przy założeniu, że wartość wynagrodzenia nie podlega waloryzacji w trakcie wykonania umowy.  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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   XIII. Kryteria oceny ofert  1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z   niniejszego postępowania;   2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  Kryterium I - Cena oferty brutto - 90% .  Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru:                                        Cena najniższa spośród złożonych ofert C = ---------------------------------------------------------- x 90% x 100pkt 
    Cena badanej oferty 
 
Kryterium II – Okres gwarancji – 10 % .  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy okres gwarancji będzie odpowiednio punktowany wg wzoru:                  Okres  gwarancji badanej oferty C = ------------------------------------------------------------------------------ x 10% x 100pkt         Najdłuższy  okres gwarancji spośród złożonych ofert   -  Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W 

przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie 
podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

- Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od 
daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości 
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 10 
pkt.  

-  W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty 
odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy. Zamawiający do obliczenia 
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punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości  przyjmie okres 
gwarancji jakości ( max) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  

  Suma  przyznanych punktów   = I + II  3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i przedłużonym okresie gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. Zamawiający dla potrzeb oceny ofert, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku   podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczony do przedstawionej w niej ceny należy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ustawy. 8. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.  XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zgodnie z art.92 ustawy powiadomi Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy. 2. Najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 
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3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie określonym w art. 94 ustawy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo, o ile nie będzie ono wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.  6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Śląski  Oddział Jasło  Nr 65105014581000002221495852  z dopiskiem : Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr IOŚ.271.1.2016. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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.  5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji lub poręczenia powinno obowiązywać od dnia podpisania umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana tylko pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.   
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XVI. Warunki umowy i zmiany umowy. 
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej SIWZ        Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia        oferty. 
2. Umowę Wykonawca podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy termin podpisania umowy może być krótszy. 
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia kosztorysów ofertowych na przedmiot zamówienia. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach : 1) zmiany obowiązującej stawki VAT 2) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych; 3)     z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy  robót; 6) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego; 7) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć; 8) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego; 9) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 10) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.  XVII. Podwykonawcy. 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana samodzielnie przez Wykonawcę. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 1) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji. 2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie tej umowy, o treści zgodnej z projektem umowy oraz z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, celem akceptacji. 3) Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu przedmiotowej umowy w terminie 7 dni od otrzymania tego projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu, uważa się za jego akceptację. 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5) W terminie 7 dni od otrzymania kopii przedmiotowej umowy, Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w pkt.4), jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, uważa się za jej akceptację. 6) W przypadku gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi lub dostawy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek przedłożenia przedmiotowej umowy nie zachodzi, jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie  to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 7) W przypadku, o którym mowa w pkt.6), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 8) Zapisy pkt. 1) – 7) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 9) Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia brutto. 10) Kopie umów o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione. 11) Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 12) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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XVIII. Zamówienia uzupełniające. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,   XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej . 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. 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 zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. 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 Pzp.  

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

5.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.  

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

7.Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 
27 ust. 2 ustawy Pzp.  

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.  
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego.  
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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Integralną część SIWZ stanowią załączniki: 1. Formularz  ofertowy – załącznik Nr 1, 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2, 3. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia  Wykonawcy – załącznik Nr 3  , 4. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót- załącznik Nr 4, 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- załącznik Nr 5, 6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik Nr 6,  7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej– załącznik Nr 7, 8. Wzór umowy - załącznik Nr 8,  9. Przedmiar robót - załącznik Nr 9. 10. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –  załącznik Nr 10  11. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 11 12. Zgłoszenie robót i odpowiedź – załącznik Nr 12    


