PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usługi
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg
powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B
z podziałem na poszczególne części”
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
NIP 718-19-68-222

REGON 450672538

e-mail:sekretariat@zdplomza.com
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B,
1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części” na podstawie art.11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy
dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na
poszczególne części”
Znak postępowania: ZDP-4.252.P-6.874.2020
Zatwierdził
Dyrektor ZDP w Łomży
Krzysztof Święcki

Łomża, 06.07.2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Oferta wraz z Formularzami stanowiącymi treść oferty

Rozdział 3

Wzory oświadczeń

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.
Formularz 3.3.
Formularz 3.4.

Formularz 3.5.
Tom II:

Oświadczenie art. 25 brak podstaw wykluczenia;
Oświadczenie art. 25 a warunki udziału w postępowaniu,
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonana zamówienia;
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
Oświadczenia pozostałe.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
telefon: 86-218-41-89, faks: 86-218-34-45
e-mail: sekretariat@zdplomza.com
adres strony internetowej: www.powiatlomzynski.pl/bip
godziny urzędowania: 700-1500

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZDP-4.252.P-6.874.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 ustawy Pzp.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Koziki na długości
ok. 1000m, (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy
przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
Część II
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki –
Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty na dł. ok 1950m (szczegóły – „Dane wyjściowe do
projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
Część III
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok 1850m (szczegóły –
„Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z”
i kategorię ruchu KR2.
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Część IV
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku o długości ok.
2500 m” (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć:
klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
Część V
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo na długości
ok. 2400m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy
przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
Część VI
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg
powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie
o łącznej długości ok 750 m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy
projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.

Warunki wspólne dla w/w odcinków dróg powiatowych:
1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które
umożliwiają Zamawiającemu uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenie na budowę lub
zezwolenie na realizację inwestycji m.in.; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm), rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 462), rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U Nr 130, poz.
1389), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (poz. 463).
2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania następujących prac:
a) opracowanie mapy do celów projektowych (mapa 1:500),
b) dostarczenie wypisów z rejestru gruntów – działek zajętych pod rozbudowę
i przebudowę drogi oraz bezpośrednio przyległych,
c) przygotowanie wykazu działek do podziału, o ile zaistnieje taka potrzeba oraz materiałów
niezbędnych do uzyskania opinii,
d) opracowanie map podziałowych – e gez. (o ile zajdzie taka konieczność),
e) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach – 5 egz. (o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu
Inwestora,
f) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego – 3 egz. (o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu
Inwestora,
g) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego
(o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora – 3 egz.,
h) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji na wycinkę drzew (o ile
zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora - 3 egz.,
i) przygotowanie materiałów dotyczących wystąpienia o ewentualne odstępstwo od warunków
technicznych, w tym m.in.: wniosek z uzasadnieniem, wymagane opinie, protokół z narady
koordynacyjnej, kartogramy ruchu, określenie natężenia i prognozy ruchu, sprawozdanie
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)

t)

u)

v)

z audytu bezpieczeństwa ruchu i inne niezbędne w sprawie,
opracowanie dokumentacji branżowej m.in.: kd, oświetlenie, itp. (o ile zaistnieje taka
konieczność) – 4 egz.,
opracowanie dokumentacji kanału technologicznego bądź wniosku o ewentualne odstępstwo
–
4 egz.,
opracowanie projektów budowy, przebudowy infrastruktury, projekty rozbiórek, projekty
przebudowy kolizji infrastruktury – 4 egz.,
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż – 4 egz.,
opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 2 egz.,
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - zatwierdzony (projekt organizacji musi
zawierać elementy z wniosku o odstępstwa od warunków technicznych, pomiary natężenia
ruchu należy wykonać w uzgodnionych terminach z Zarządem Dróg Powiatowych
w Łomży) – 4 egz.,
opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.,
opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.,
opracowanie kosztorysu ślepego (ofertowego) – 2 egz.,
przeprowadzenie społecznych konsultacji, okazanie zainteresowanym stronom
zastosowanych rozwiązań w projekcie – na życzenie Zamawiającego (możliwe dwa
spotkania – jedno na etapie koncepcji, drugie z ostateczna wersją projektu),
opracowanie/sporządzenie badań geotechnicznych podłoża (prace terenowe wykonywane
w obecności pracownika ZDP w Łomży, program badań wg instrukcji GDDKiA, zajęcie
pasa zgodnie z ustawą o drogach) – 4 egz.,
przedłożenie koncepcji projektowej (PZT, niweleta, odwodnienie, projektowane podziały,
przekroje, opis techniczny) celem akceptacji przez Inwestora w terminie nie dłuższym jak
6 tygodni od dnia podpisania umowy,
wersja elektroniczna całości dokumentacji w plikach PDF oraz w programach edytowalnych
w jakich zostały opracowane – 1 egz.

Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o toku
postępowania w pracach projektowych.
Zamawiający upoważni projektanta do załatwiania wszelkich spraw związanych
z uzyskaniem ostatecznej decyzji, tj. pozwolenie bądź zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej.
Zasadnym jest, że w przypadku kiedy Zamawiający nie będzie dysponował środkami
pieniężnymi na opracowanie raportu bądź też dokumentacji geodezyjno-podziałowej,
zakres upoważnienia projektanta ulegnie zmianie w zakresie uzyskania pozwolenia bądź
zezwolenia tj; brak możliwości uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń ze względu na wyżej
opisaną sytuację.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla poszczególnych części został
zrealizowany w terminie do dnia 15.12.2020 roku.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach przewidzianych w istotnych
postanowieniach przyszłej umowy t.j., zmianie terminu wykonania umowy w przypadku gdy:
a) zachodzi konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających;
z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości
realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze
stron;
b) zmianie uległy przepisy prawne powodujące konieczność modyfikacji opisu przedmiotu
zamówienia i wynikającą stąd pracochłonność czynności;
c) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności tj; w trakcie
realizacji przedmiotu umowy Zamawiający z przyczyn niezależnych musiał dokonać zmian
w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, wykonanie dodatkowych badań
geotechnicznych i innych, przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie
wydawania opinii, uzgodnień postanowień i decyzji administracyjnych, wystąpiła
niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów w obszarze,
którego dotyczy projektowana inwestycja, wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego których wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia wcześniej, które mają wpływ na
termin realizacji zamówienia oraz na zmianę wynagrodzenia.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach przewidzianych:
a) w istotnych postanowieniach przyszłej umowy t.j., zmiana wynagrodzenia umowy;
b) w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT.
4) 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 powyżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które może Zamawiający wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wszystkie zmiany
wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust.3 Prawa zamówień
publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
5) W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne z opisywanym.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej i zawodowej:
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Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobą lub osobami, która/które
posiadają uprawnienia budowane do projektowania pozwalające na pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą w specjalności drogowej.
Uprawnienia budowlane, to uprawnienia będące podstawą do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie ważne wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in.
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz
w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Doświadczenie projektanta branży drogowej wyznaczonego do realizacji
zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert – zobacz Rozdział 18 - SIWZ.
8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
Dodatkowo zamawiający wyklucza wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
postępowania restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz. 498
z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższa niż 3000 złotych;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt e) powyżej;
f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;

8.2.
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8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art.24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust.7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp lub pkt 8.2 IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 8.4 IDW.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

9.

OŚWIADCZENIA
I
DOKUMENTY,
JAKIE
ZOBOWIĄZANI
SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA, POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE USŁUGI
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

9.1

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.3

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

9.4

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń i dokumentów.
8

9.5

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.6

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:

9.6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć
zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
9.6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie 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;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego w oparciu o art.24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego w oparciu o art.24 ust. 5 i 7 ustawy Pzp;
6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(dz. u. z 2016r. poz. 716)
9.7
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja) należy przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
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10.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykonanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24
ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2 IDW.
10.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego aby:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW
10.6 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności
dotyczą.
10.7 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2 IDW.
10.8 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty dotyczące tych
podmiotów o których mowa w pkt 9.1 wypełnia stosowne oświadczenie, o którym mowa
w formularzu 3.2.
10.9 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome podać firmy podwykonawców.
11 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

SIĘ

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takich przypadkach
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
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11.2.

11.3.

11.4.
11.5.
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o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2 IDW, natomiast
spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.6.1.
IDW oraz potwierdzenie, że usługi odpowiadają wymaganiom prze zamawiającego
zgodnie z pkt 9.6.2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt 9.2. IDW składa każdy wykonawca.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy obowiązani są dołączyć
pełnomocnictwo, stanowiące umocowanie jednego z nich do działania w imieniu i na
rzecz pozostałych.
SPOSÓB
KOMUNIKOWANIA
ORAZ
WYMAGANIA
FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1. Zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.),
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 12.4. –
12.7. IDW.
12.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) W sprawie przedmiotu zamówienia: Beata Sierzputowska, tel.: 86-218-41-89
b) W sprawie procedury przetargowej: Michał Pstrągowski, tel.: 86-218-41-89
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
sekretariat@zdplomza.com) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
12.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.4. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje składa się
w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
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 2016r. poz.1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inny
podmiot, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach
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określonych w art.22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć
w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt 12.6 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
13.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „wzór oferty”
13.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
3) Kserokopię gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz.
13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
13.8.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.

13.9.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
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13.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 13.12. W treści oferty powinna być umieszczona
informacja o liczbie stron.
13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania
stron oferty.
13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
oraz opisane:
OFERTA
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych
o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B
z podziałem na poszczególne części”
„Nie otwierać przed dniem 14.07.2020r. godz. 1015.”
13.14. Wymagania określone w pkt 13.11. - 13.13 IDW nie stanowią o treści oferty
i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
14.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1. Cena oferty winna obejmować pełen zakres prac niezbędnych do realizacji zadania
i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna
uwzględniać między innymi:
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14.1 koszt wykonania koncepcji i dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia
z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi wraz ze wszystkimi potrzebnymi
uzgodnieniami w ilościach określonych w Rozdziale III SIWZ,
14.2 koszt pozyskania potrzebnych materiałów do projektowania: ekspertyz, opinii badań
i pomiarów, mapy do celów projektowych itp., a także wszelkie formalności administracyjne
tj. uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych
warunkujących pełną realizację przedmiotu zamówienia (w tym pozwolenia na budowę lub
decyzji ZRID)i nadzoru autorskiego,
14.3 Koszt wszystkich innych czynności niewymienionych wyżej, a związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia aby zamówienie zostało zrealizowane.
14.4 Koszt wprowadzenia koniecznych zmian do projektu wynikłych z przeprowadzonych
uzgodnień i konsultacji.
14.2. Cena oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem
zamówienia i uwzględnia wszystkie zobowiązania (tj. wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia).
14.3. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
14.4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14.5. Należy podać ogółem całkowitą cenę oferty brutto dla każdej części odrębnie.
14.6. Podana cena oferty brutto będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
14.7. Za ustalenie ilości prac projektowych i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na
tej podstawie kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14.8. Ceny brutto ofert zamawiający ustali z uwzględnieniem wymogów art. 91 ust. 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych tj.
Uwaga:
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.

15.
15.1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny być złożone w:

Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
w pokoju nr 1
w terminie do 14.07.2020r., do godz.1000

15.2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020r., o godz.1015 w siedzibie wskazanej
j.w., w pok. nr 7.
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15.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

15.4.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

15.5.

Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

15.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.7.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia
projektanta branży drogowej zawartych w ofertach.

15.8.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia projektanta branży drogowej
zawartych w ofertach.

16.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz
z upływem terminu składania ofert.

16.2.

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 terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

16.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

16.4.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

17.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
17.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C)
– 60 % = 60pkt

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej (G)
– 40% = 40pkt

17.1 1 Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
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C=
gdzie:

C min
Co

x 60 pkt

C min

– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co

– cena brutto badanej oferty (zł)

17.1.2 Kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej” (G):
Kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej” będzie
rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty
doświadczenia zawodowego projektanta branży drogowej.
Znaczenie kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej” 40%.
Doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień projektanta branży
drogowej.
Okres doświadczenia w latach należy wskazać w formularzu ofertowym. Punktacja
będzie przyznawana na podstawie deklaracji zawartych w ofercie wg wskazań powyższej
tabeli.
Osoba (Projektant branży drogowej), na której doświadczenie zawodowe będzie
powoływał się Wykonawca zobowiązana jest uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać doświadczenie
projektanta branży drogowej, będzie traktowana jak doświadczenie poniżej 3 lat
i uzyska 0 pkt w tym kryterium.
Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące
wyliczenie:
- doświadczenie zawodowe krócej niż 3 lata - 0 pkt
- doświadczenie zawodowe od 3 lat do 5 lat - 20pkt
- doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat - 40pkt
Oferta w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
17.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie
zawodowe projektanta branży drogowej”
17.3.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

17.4.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
16

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

17.5.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej, na stronie
internetowej.

18.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

18.2.

O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 20.
18.4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót i projekt
organizacji ruchu na czas robót, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego
ruchem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na własny koszt. Koszt
inwentaryzacji powykonawczej należy wliczyć w koszty wykonania robót pomiarowych.
18.5. Przed przystąpieniem do podpisania umowy wykonawca winien przedłożyć informację
dla Zamawiającego dotyczącą zgodnie z Kwalifikatorem MSP\(znajdującym się
www.parp.gov.pl) w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.), czy przedsiębiorca
jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą.
18.3.

19. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
19.1.
19.2.

19.3.
19.4.

19.5.
19.6.

20.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przedmiotowym postępowaniu termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji
upływa z końcem dnia, w którym upływa połowa terminu na składanie ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną po
upływie terminu, o którym mowa w pkt. 19.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 21.1.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania ora zamieszcza
na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
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publicznych, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu), które mogą być
wnoszone i są rozpatrywane na zasadach określonych w dziale VI (art. 179-198g)ustawy.
POZOSTAŁE INFORMACJE

21.













Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, który reprezentuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Łomży Pan Krzysztof Święcki, email: sekretariat@zdplomza.com, tel. 086 218 34 45;
inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Łomży jest Pani Ewa Pisowocka, kontakt: 86-218-41-89
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
wynikający
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych,
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne oraz okres wynikający z umów
o dofinansowanie; 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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− 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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