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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno
Zawartość dokumentacji:
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2.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 1
2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
– załącznik nr 2
3) Wzór oferty
– załącznik nr 3
4) Oświadczenie o grupie kapitałowej
– załącznik nr 4
5) Wykaz osób
– załącznik nr 5
6) Wykaz robót
– załącznik nr 6
7) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
– załącznik nr 7
8) Dokumentacja projektowa:
a) Zadanie 1
– załącznik nr 8
b) Zadanie 2
– załącznik nr 9
c) Zadanie 3
– załącznik nr 10
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
a) Zadanie 1
– załącznik nr 11
b) Zadanie 2
– załącznik nr 12
c) Zadanie 3
– załącznik nr 13
10) Przedmiary robót
a) Zadanie 1
– załącznik nr 14
b) Zadanie 2
– załącznik nr 15
c) Zadanie 3
– załącznik nr 16
11) Wzór umowy
– załącznik nr 17

ZATWIERDZAM
Burmistrz Miasta Kolno – Andrzej Duda
……………………………….………….………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Kolno, dnia 29 grudnia 2020 r.
S

PECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45310000-3
45316100-6

Roboty instalacyjne elektryczne
Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Miasto Kolno zwane dalej „Zamawiającym”
ul. Wojska Polskiego 20
NIP: 2910225234, REGON: 450669849;
nr telefonu +48 86 278 21 33, nr faksu +48 86 278 31 00
Godziny urzędowania Urzędu Miasta:
od poniedziałku do piątku, w godz.7:30-15:30
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kolno.home.pl , wrg@kolno.home.pl
Adres skrytki ePUAP: /Miasto_Kolno/domyslna
Strona internetowa: www.umkolno.pl
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy ustawy.
Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w odniesieniu do robót budowlanych.
Słownik.
Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany
w cz. III niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SIWZ,
5) „Zamawiający” – Miasto Kolno,
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
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II
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
1.
2.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: RG.271.8.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji:
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno”
Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie,
Zadanie 2: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Kolnie.
Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Milewskiego w Kolnie
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania:
1.

2.1. Zadanie 1:
Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 dotyczy:
 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie, a w
szczególności:
- rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego,
- budowa kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych – szt. 16,
- montaż opraw oświetleniowych – szt. 24.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8
do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 14 do
SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.
2.2. Zadanie 2:
Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 dotyczy:
 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Kolnie, a w
szczególności:
- budowa kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych – szt. 5,
- montaż opraw oświetleniowych – szt. 5.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9
do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 15 do
SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.
2.3. Zadanie 3:
Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 dotyczy:
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 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Milewskiego w Kolnie, a w
szczególności:
- budowa kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych – szt. 14,
- montaż opraw oświetleniowych – szt. 14.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr
10 do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiących załącznik nr 13 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 16 do
SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.
3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do
wyceny przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych
materiałów, urządzeń i wyposażenia o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w
SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Za równoważne Zamawiający uzna
materiały, urządzenia i wyposażenie, których oferowane parametry będą równe lub
lepsze od minimalnych parametrów opisanych w SIWZ (za parametry minimalne uznaje
się wszelkie wielkości podane w SIWZ z zaznaczeniem „nie mniej(szy) niż”).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały,
urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego
przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku
Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty,
opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty,
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie
stwierdzić, że są one równoważne.
5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu
budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
6. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320) zostały określone w cz. XXVIII SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych na podstawie
załączonych przedmiarów robót przed podpisaniem umowy – dla zadania, na które składa
ofertę.
9. Wykonawca, który złożył oferty na więcej niż jedno zadanie, dokumenty o których mowa
w ust. 9 składa oddzielnie dla każdego z nich.
10. W sytuacji gdy w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty techniczne specyfikacje i systemy,
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o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.

IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Realizacja przedmiotu zamówienia:
1) zadanie 1 – do dnia 30 czerwca 2021 r.
2) zadanie 2 – do dnia 30 listopada 2021 r.
3) zadanie 2 – do dnia 30 listopada 2021 r.

V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

2.
3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać:
3.1. W zadaniu 1:
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie,
przebudowie oświetlenia ulic, skwerów, parków, parkingów itp., o wartości co
najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy)
2) dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3.2. W zadaniu 2:
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie,
przebudowie oświetlenia ulic, skwerów, parków, parkingów itp., o wartości co
najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści tysięcy)
2) dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
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4.
5.

3.3. W zadaniu 3:
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie,
przebudowie oświetlenia ulic, skwerów, parków, parkingów itp., o wartości co
najmniej 100 000, 00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy)
2) dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, roboty oraz osoby, o
których mowa w pkt 3, w poszczególnych zadaniach mogą się dublować.
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w cz. VII SIWZ.

VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, W TYM PODSTAWY
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
1.
2.

3.
4.

5.

6.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.
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W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 5.
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z warunków udziału w postępowaniu, określonych w cz. V, ust. 3, powinien
spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie;
2) brak podstaw do wykluczenia określonych w ust. 1 powinien wykazać każdy z tych
Wykonawców oddzielnie.
7.

VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
1.

2.

3.

4.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których
mowa w ust. 1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona – w każdej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
W zadaniu 1:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie oświetlenia ulic,
skwerów, parków, parkingów itp., o wartości co najmniej 100 000, 00 zł brutto
(słownie złotych: sto tysięcy)
Jeżeli wykaz, o którym mowa powyżej lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane lub są wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie
lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które posiadają
odpowiadające powyższym uprawnieniom uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących równoważnych przepisów oraz równoważne kwalifikacje, uzyskane w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
W zadaniu 2:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie oświetlenia ulic,
skwerów, parków, parkingów itp., o wartości co najmniej 40 000, 00 zł brutto
(słownie złotych: czterdzieści tysięcy)
Jeżeli wykaz, o którym mowa powyżej lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane lub są wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie
lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które posiadają
odpowiadające powyższym uprawnieniom uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących równoważnych przepisów oraz równoważne kwalifikacje, uzyskane w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
W zadaniu 3:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie oświetlenia ulic,
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skwerów, parków, parkingów itp., o wartości co najmniej 100 000, 00 zł brutto
(słownie złotych: sto tysięcy)
Jeżeli wykaz, o którym mowa powyżej lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane lub są wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie
lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które posiadają
odpowiadające powyższym uprawnieniom uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących równoważnych przepisów oraz równoważne kwalifikacje, uzyskane w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi
europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego
wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
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wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust 5.
9. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 zdanie pierwsze, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, 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.
VIII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
W ART. 10C-10E USTAWY, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA
SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada
pisemności. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub poczty elektronicznej na adresy podane w cz. I ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Treść przekazanych
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej powinna być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku
braku potwierdzenia odebrania wiadomości od Zamawiającego, Zamawiający uznaje
wiadomość za dostarczoną.
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4. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Marcin Gromadzki – Wydział
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno - tel. (86) 278 94 41;
2) w sprawach związanych z procedurą przetargową: Dariusz Duda – Wydział Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno – tel. (86) 278 94 41.
6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale.

IX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) na zadanie 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2) na zadanie 2 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3) na zadanie 3 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wnosi wadium na
każde zadanie oddzielnie.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym);
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia przyjmuje się dzień i godzinę uznania
rachunku bankowego Zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak
sprawy: RG.271.8.2020 – zadanie ……………”. Do oferty należy wówczas dołączyć
oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na
rachunek Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy
dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.
Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
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Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z
odsetkami w przypadku, gdy:
1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed
upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
7.

X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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2.

3.

4.
5.

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 niż 60 dni.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2., nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.

XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada warunkom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SIWZ.
Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1
egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania,
komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku
polskim.
Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być parafowane przez
Wykonawcę.
Zaleca się, aby wszystkie strony załączników do oferty były spięte (zszyte) w sposób
zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być
czytelnie opatrzona kolejnym numerem.
Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i
pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Oferta winna być złożona w dwóch kopertach, z których pierwsza koperta (zewnętrzna)
zabezpieczona poprzez zaklejenie powinna zawierać tylko adres Urzędu Miasta Kolno
oraz oznaczenie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno – Oferta na
zadanie ………..”. Druga koperta (wewnętrzna) zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny, powinna zawierać: nazwę i pełny
adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Kolno – Oferta na zadanie ………”.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Strona 14 z 29

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do
SIWZ;
2) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik;
4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w
pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć
oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na
rachunek Zamawiającego;
10. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik występujący w jego
imieniu muszą:
1) podpisać formularz oferty;
2) podpisać załączniki;
3) podpisać się w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, winny być
one oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)” oraz zaleca się, aby były trwale, oddzielnie
spięte.
13. W ofercie należy podać:
1) łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych);
2) łączną cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych);
3) stawkę i wysokość podatku VAT od łącznej kwoty netto za realizację przedmiotu
zamówienia (w złotych);
4) długość okresu udzielonej gwarancji od daty dokonania odbioru końcowego (w
miesiącach).
14. Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będą musiały spełnić
następujące wymagania:
1) oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
składających wspólnie ofertę ;
2) wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako
pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców składających
wspólnie ofertę w postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie składających ofertę w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
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publicznego (do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem);
4) dokumenty i oświadczenia Wykonawców składających wspólnie ofertę winny być
złożone zgodnie z cz. VI ust. 15 SIWZ;
5) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez Wykonawcę kierującego lub od wszystkich Wykonawców łącznie lub od
każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie zawartej przez
Wykonawców składających wspólnie ofertę.
15. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na to samo zadanie samodzielnie lub
samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty
zostaną odrzucone.
16. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający
ofertę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z oznaczeniem:
„ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert poprzez pisemne powiadomienie złożone według tych samych
zasad jak składana oferta z oznaczeniem „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą
otwierane.
18. Ofertę Wykonawcy złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zwróci Wykonawcy bez otwierania.

XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska
Polskiego 20, 18-500 Kolno, Sekretariat pok. nr 113 (I piętro) – w terminie do dnia 26
lutego 2021 r. do godziny 1000.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska
Polskiego 20, 18-500 Kolno, Sala konferencyjna pok. nr 001 – w dniu 26 lutego 2021 r. o
godzinie 1020.
3. 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, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
1.

XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu
przedmiotu zamówienia zgodnie z cz. III SIWZ oraz zawierać podatek VAT.
Cena musi być podana w złotych liczbowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.
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XIV
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria
– dla każdej części zamówienia:
1) łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%
2) długość okresu udzielonej gwarancji – 40%

2.

Ocena poszczególnych kryteriów będzie obliczana oddzielenie według następujących
zasad (dotyczy oceny przez jednego członka komisji przetargowej):
1) łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%
X/Y x 60
gdzie: X – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną, Y – łączna cena brutto oferty
ocenianej
2) długość okresu udzielonej gwarancji – 40%
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy
liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy
liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót.
Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji w następujących okresach:
36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru
końcowego robót.

Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:
- okres gwarancji - 60 miesięcy – 40 pkt
- okres gwarancji - 48 miesięcy – 20 pkt
- okres gwarancji - 36 miesięcy – 0 pkt
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów.

3.
4.

5.

Zamawiający odrzuci jako niezgodną z treścią SIWZ ofertę Wykonawcy, który zaoferuje
okres gwarancji inny niż 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy liczone od daty
dokonania odbioru końcowego robót.
Ocena ofert nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.
Po dokonaniu oceny ofert przez członków komisji przetargowej nastąpi podsumowanie
przyznanych punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą
liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
Strona 17 z 29

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz.
2177 z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty, w odniesieniu do każdego zadania, będzie
niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2
ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
10. Ocena ofert, w oparciu o podane w ust. 1 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu
komisji przetargowej, po otwarciu ofert.
11. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w okolicznościach, o
których mowa w cz. VI ust. 1 SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
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7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. 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,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
5) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 13 pkt 1, 4 i 5, na stronie
internetowej.
XV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIOE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wniesienia odwołania umowa zostanie zawarta po ogłoszeniu przez
Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) złożono tylko jedną ofertę lub
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w
art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.
1.
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5.

6.
7.

8.

9.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym
pismem.
Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda
Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Umowa wykonywana będzie przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana osoby wskazanej
w ofercie będzie możliwa za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zaproponowania
innej osoby o nie gorszych kwalifikacjach niż określone w SIWZ.
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży
Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających uprawnienia budowlane osoby przewidzianej do kierowania robotami
budowlanymi oraz aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność tej osoby do
właściwej izby samorządu zawodowego.

XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1.
2.

3.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 3% ceny
całkowitej podanej w ofercie - odpowiednio dla każdej części.
Zabezpieczenie może być wniesione w 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060. Zabezpieczenie
wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w pok. nr 113 (Sekretariat)
Urzędu Miasta Kolno do dnia podpisania umowy.
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4.

Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu
podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie
zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30%) zostanie zwolniona w
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1.
2.
3.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.
Wzory umów stanowią załączniki nr 17-19 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze
Umowy.

XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli
mają lub mieli oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.
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Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej – w przypadku czynności, o
której mowa w ust. 2 pkt 1 i 4;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, informacji o
czynnościach Zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, 3 i 5;
3) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia – w przypadku czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 8 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3
ustawy.
5.
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13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w Dziale VI
Rozdziale 3 ustawy.

XIX
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej jw.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej jw.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

XX
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Szczegółowy opis części
przedmiotu zamówienia zawarty został w cz. III SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

XXI
MAKSYMLANA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII
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INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY,
JEŻELI ZAMWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

XXIII
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIV
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@kolno.home.pl ,
wrg@kolno.home.pl .
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.umkolno.pl

XXV
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA
W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia miedzy
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych (PLN).

XXVI
ZASADY PRZEPROWADZANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVII
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
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JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy.

XXVIII
INFORMACJE O WYMAGANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: osób wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.),
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika
1.
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nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w załączniku nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

XXIX
INFORMACJE O WYMAGANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa
w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXX
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

XXXI
WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O
PODWYKONAWSTWO
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1.

2.

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury. Zamawiający zgłosi odpowiednio
zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

XXXII
PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA
WYKONANIE UMOWY
Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia.

XXXIII
STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A
USTAWY
Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy.

XXXIV
MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W
ART. 10A UST. 2 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

XXXV
LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE
ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE
ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU
WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY
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ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU
WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE
CZĘŚCI
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia na którą Wykonawca może
złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać
udzielone temu samemu Wykonawcy – Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części
zamówienia.

XXXVI
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

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 sprawach swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kolno.
2)
Inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Kolno jest Pan Mateusz
Borowski adres e-mail iod@kolno.home.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RG.271.8.2020 pod
nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno” 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 z późn. zm.), dalej „ustawa”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
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8.

3)
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;
4)
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 których
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.

Strona 29 z 29

