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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania
drogowego pionowego i
urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na
drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020.
ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
Tel. (15) 643-35-66
Fax (15) 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl
Adres strony internetowej zamawiającego – http://bip.stalowawola.pl/
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa.
Numer referencyjny postępowania: OKZ – V.271.73.2018
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).,
zwanej w dalszej treści ustawą Pzp., o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro.
2. Zamawiający przewiduje tok postępowania określony w art. 24 aa Pzp.
3. Przy realizacji niniejszego postępowania przetargowego mają zastosowanie między innymi,
następujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017 r., poz. 2479);
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128);
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r, poz. 1025).
RODZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego
pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie
oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach
2019 – 2020, w tym:
1.1. Oznakowanie pionowe na sieci ulic miejskich o kategorii dróg gminnych dł. 111,3 km oraz 18
km dróg wewnętrznych obejmuje:
1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania
drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie
oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020

- ustawienie nowych znaków drogowych zgodnie z warunkami ich umieszczania na
drogach zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków
drogowych
pionowych” (DZ.U.nr 220
z 2003 r. poz.2181-zał. Nr 1) w tym realizacja
zatwierdzonych
projektów organizacji ruchu;
- montaż tablic z nazwami ulic i tabliczek pod znakami;
- montaż słupków, barierek łańcuchowych, progów zwalniających, tablic prowadzących
- demontaż zbędnych lub zniszczonych znaków,
- naprawa uszkodzonego oznakowania:
- odwrócenie na właściwą stronę tarczy znaku lub tablicy,
- wymiana uchwytów lub śrub od uchwytów,
- wyprostowanie słupka od znaku lub wygrodzeń łańcuchowych ( U – 12 ),
- zabetonowanie słupka w sytuacjach awaryjnych,
- naprawa bądź uzupełnienie uszkodzonego przęsła łańcuchowego,
- naprawa bądź uzupełnienie elementów progu zwalniającego,
- naprawa bądź uzupełnienie starej tarczy znaku
1.2. Przedmiotem zamówienia jest również realizacja oznakowania poziomego jezdni,
ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Stalowa Wola wykonanego zgodnie z
warunkami ich umieszczenia na drogach, zawartymi w Szczegółowych warunkach
technicznych dla znaków drogowych poziomych (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181-zał.
Nr 2) .
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową białą na sieci ulic
gminnych utwardzonych dł. 92,4 km oraz parkingach obejmuje:
- znaki podłużne;
- strzałki;
- znaki poprzeczne;
- znaki uzupełniające.
Ogólna powierzchnia drogowych znaków poziomych wynosi ok. 7 900 m2 .
W/w powierzchnia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,
1.3. Wymagania techniczne:
Znaki drogowe pionowe;
- Znaki drogowe powinny spełniać
wymagania techniczne zawarte w „Szczegółowych
warunkach technicznych dla znaków drogowych pionowych...” /Dz.U.Nr 220 z 2003 r.
poz.2181-zał. Nr 1/ a ponadto:
- materiały do znaków pionowych /folia, blacha/ powinny posiadać atest;
- lico znaku drogowego winno być wykonane z folii odblaskowej I lub II generacji;
- podkład tarczy znaku drogowego wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,
odginany krawędziowo;
- słupek do znaku /dł. 3,0 -4,5m/ wykonany z rury stalowej fi 60 mm malowany na kolor
szary, ustawiony w fundamencie betonowym o wym. 25x25x40 cm;
- znaki drogowe pionowe powinny posiadać certyfikat /znak bezpieczeństwa „B”/.
Znaków drogowych poziomych:
- Farba do malowania cienkowarstwowego nawierzchni ulic miejskich i parkingów
winna spełniać wymagania techniczne zawarte w :”Szczegółowych warunkach
technicznych dla znaków drogowych poziomych” /Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181zał. Nr 2/.
- Farba powinna posiadać atest.
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2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji
zamówienia następujące czynności:
- utrzymanie i malowanie oznakowania poziomego
- montaż słupków pod znaki pionowe oraz wygrodzenie łańcuchowe
Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wymienione w ppkt. 1)
w ramach zadania, dotyczące wszelkich w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku
pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego
kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do
urlopu.
2) Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które
będą wykonywać czynności, o których mowa w pkt.5 ppkt. 1) w trakcie realizacji
zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których
mowa pkt. 5 ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.
3) Przedstawienia na wezwanie zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie na
umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-2 (np. oświadczenie
wykonawcy/podwykonawcy, oświadczenia osób zatrudnionych o których mowa w pkt. 5
ppkt.1-2).
4) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie
czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązki wynikające
z pkt 5 ppkt 1-3 dotyczą także podwykonawcy.
5) W przypadku niewywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków
o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-3, zamawiający
przewiduje sankcje zgodnie
z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
3. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
Główny kod CPV:
 45000000-7 – Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
 45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych
 45233292-2 – Instalowanie urządzeń ochronnych
 45233221-4 – Malowanie nawierzchni
 45233270-2– Malowanie nawierzchni parkingów
ROZDZIAŁ IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V. RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
1. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań równoważnych.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są
wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach
technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie
same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia
i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego.
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4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania
stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia.
5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie
się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość.
ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji umowy: od podpisania umowy 31 grudnia 2020 r.
ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków dotyczących:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą
realizację zamówienia w wysokości minimum 250 000 zł,
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać:
- 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. roboty
budowlane w zakresie utrzymania oznakowania drogowego pionowego i poziomego na
drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o wartości minimum
150 000,00 zł brutto.

2.

b) Wykonawca winien dysponować sprzętem:
- malowarkami - min. 2 sztuki ,
- samochodem ciężarowo-osobowym o masie do 3,5 t – min. 1 sztuka
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 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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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.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. 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 wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 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
3.

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego
postępowania przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do
występowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast
określone powyżej przez zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie
zdolności technicznej lub zawodowej oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
8. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest posiadanie wszystkich dokumentów,
wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz
merytorycznych (podmiotowych), z tym, że do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów
(dokumentów) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1,2 i 4-6 SIWZ.
10. 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:
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8
SIWZ.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.. 22a ustawy , przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o
których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 i 2 SIWZ.
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7.

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zadania podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 i 2
SIWZ, w odniesieniu do tych podmiotów.

8.

Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8
SIWZ.

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
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 lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
13. 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, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX pkt. 1 i 2 SIWZ.
ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ
OŚWIADCZEŃ
SKŁADANYCH
PRZEZ
WYKONAWCĘ
W
CELU
WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę;
2) parafowany wzór umowy;
3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną
2. Do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia;
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU
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POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie zamawiającego
przedkłada:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21.
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445);
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1:

terytorium

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
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2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 lit.
a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1-5,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. W celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r.
poz. 798), wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada:
1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, wykonawca
na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie
zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie
zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
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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;
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.
7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt.
1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) 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.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie papierowej.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
ROZDZIAŁ X. INNE NIŻ WYMIENIONE W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP PRZESŁANKI
WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza:
1) na podst. art. 24 ust.5 pkt 1, wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 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 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2017 r. poz.1508) 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 2017 r. poz. 2344);
2) na podst. art. 24 ust. 5 pkt 2, wykonawcę 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;
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3) na podst. art. 24 ust. 5 pkt 3, wykonawcę jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w
ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) art. 24 ust.5 pkt 4, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) art. 24 ust. 5 pkt 8, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie i środkami komunikacji
elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane
środkami komunikacji elektronicznej winny być również niezwłocznie przekazywane pisemnie.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
2. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony zamawiającego :
 Magdalena Wrońska-Bulec– Wydział Organizacji, Kadr i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, pok. nr 9; tel. (15) 643-35-62; fax. (15)
643-34-32, adres email: mwronska@stalowawola.pl - w sprawach proceduralnych;
 Jerzy Kapała – Wydział Inwestycji, Transportu i Promocji Gospodarczej Urzędu
Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, pok. nr 27, tel. (15) 643-34-51, adres e-mail:
jkapala@stalowawola.pl – w sprawach technicznych;
3. Adres do korespondencji – Urząd Miasta Stalowa Wola, 37 – 450 Stalowa Wola,
ul. Wolności 7.
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, w drodze zamieszczenia
stosownej zmiany na stronie internetowej zamawiającego. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu w którym wykonawca może zwracać się do zamawiającego
o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
RODZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2. Zaleca się aby oferta była złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszej specyfikacji.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji oferty oraz ponumerowane.
9. Zaleca się w miarę możliwości aby oferta była spięta w oprawie umożliwiającej łatwe wpięcie
oferty do segregatora (bindowanie lub skoroszyt plastykowy zawieszany).
10. Koperta powinna być oznaczona napisem o treści : Przetarg nieograniczony
„Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania
drogowego pionowego i
urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na
drogach”. Nie otwierać do godz. 12:15 – 10 stycznia 2019 r.
11. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem że
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem składania ofert.
12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i oznaczyć jak
powyżej, a zewnętrzna koperta dodatkowo powinna być oznaczona napisem „zmiana” lub
„wycofanie”. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu
składania oferty.
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania
drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie
oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020

1. Oferty należy składać do dnia – 10 stycznia 2019 r. do godziny 12:00
w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 30.
2. Oferty zostaną otwarte dnia – 10 stycznia 2019 r. o godzinie 12:15
w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola, pokój nr 17.
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej
specyfikacji.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego
w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Oferta musi zawierać ostateczną,
sumaryczną cenę obejmującą roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do realizacji
zadania i inne koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów
i usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
6. Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metoda
uproszczoną, obliczonego według przedmiaru robót. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w
przedmiarze należy podać swoja ceną jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem
ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej . Podstawa opracowania
kosztorysu ofertowego jest załączony przedmiar robót. Wykonawca jest zobowiązany
skalkulować cenę w oparciu o w/w dokumentację oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Przedmiar robót jest dokumentem obowiązkowym służącym do sporządzenia
kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę. Kolejność pozycji i działów, które są
wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie
ofertowym.
ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione w tabeli:
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Nazwa kryterium

Cena brutto

Kc
Okres gwarancji i
rękojmi
(znaki i urządzenia
bezpieczeństwa)

Kg1

Waga

Sposób
oceny

Wzór

Najniższa cena ofertowa
60% =
Matematyczny ---------------------------------------- x 60 = liczba punktów
60 pkt
Cena oferty badanej

5 %=
5 pkt

Najdłuższy okres gwarancji
------------------------------------------ x 5 = liczba punktów
Matematyczny Okres gwarancji oferty badanej

5 %=
5 pkt

Najdłuższy okres gwarancji
------------------------------------------- x 5 = liczba punktów
Matematyczny Okres gwarancji oferty badanej

nie dłuższy niż 5 lat i
nie krótszy niż 3 lata
Okres gwarancji i
rękojmi
(malowanie i odnawianie
oznakowania poziomego
łącznie z P10,P11)

Kg2
nie dłuższy niż 12 m-cy
i nie krótszy niż 6 m-cy
Termin
montażu, usunięcia
usterki, oznakowania

Najkrótszy okres reakcji
----------------------------------------- x 10 = liczba punktów
(Montaż znaków A7 i B20) 10 %= Matematyczny Okres reakcji oferty badanej
10 pkt

Kt1

nie dłuższy niż doba/
24 h
Termin
montażu, usunięcia
usterki, oznakowania
(Inne znaki do 7 szt.)

Kt2

Najkrótszy okres reakcji
----------------------------------------- x 10 = liczba punktów
10 %=
Matematyczny Okres reakcji oferty badanej
10 pkt

nie dłuższy niż 3 dni/
72 h
Termin
montażu, usunięcia
usterki, oznakowania

Najkrótszy okres reakcji
----------------------------------------x 10 = liczba punktów
(inne znaki powyżej 7 szt.) 10 %= Matematyczny Okres reakcji oferty badanej
10 pkt

Kt3

nie dłuższy niż 5 dni/
120h
Łączna ocena oferty:
O = Kc (max. 60 pkt.) + Kg1 ( max. 5 pkt.) + Kg2 ( max. 5 pkt.) + Kt1 ( max. 10 pkt.) +
Kt2 ( max. 10 pkt.) + Kg3 ( max. 10 pkt.)
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2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Kg – kryterium okres udzielonej gwarancji i rękojmi – będzie rozpatrywane na podstawie
okresu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Do oceny ofert
Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziałach wskazanych
w tabeli. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż wymagany
Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w danym kryterium. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
Kt – kryterium termin wykonania od momentu zgłoszenia będzie rozpatrywane na podstawie
terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W przypadku
zaoferowania terminu reakcji dłuższego niż wymagany oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
jako niezgodna z SIWZ.
3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert.
ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy, winien dostarczyć harmonogram robót oraz
kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
wybranego Wykonawcę.
6. W sytuacji gdy będzie złożona jedna oferta, jest możliwe podpisanie umowy przed w/w
terminami.
ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

KTÓRE

ZOSTANĄ
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Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną część specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ
XXII.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda:
1) wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy;
2) podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany 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.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Przepisy pkt. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
15
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budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
11. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać min.:
1) zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty nie większą niż ustalona dla wykonawcy
w ofercie;
3) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia;
5) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
6) numer rachunku bankowego na które należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.
12. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 14 dni od jej
zawarcia.
14. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w ust. 8 wyłączone są umowy o dostawy lub
usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy generalnej.
15. Wyłączenie o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000,00 zł, a także umów o dostawy materiałów i/lub materiałów budowlanych
powyżej tej kwoty.
16. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących przypadkach:
1) umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
17. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy
przez zamawiającego.
ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
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dokumenty,
 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie
mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
10. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń udziału w postępowaniu do wykonawców, o których
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Informacja w zakresie zapisów 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” :
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przekazanych w celu realizacji
niniejszego postępowania jest Prezydent Miasta Stalowej Woli;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stalowa Wola jest Michał Jarosz,
ul. Kwiatkowskiego 1 , pokój nr 20, adres e-mail: mjarosz@stalowawola.pl;
3. Przekazane dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania
drogowego pionowego i
urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na
drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020” , nr OKZV.271.73.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych osób fizycznych 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.
5. Przekazane dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, 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.
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu jej danych
osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych przez osoby fizyczne decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoba fizyczna przekazująca dane osobowe w postępowaniu posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania
drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie
oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020

9.

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
Osobie fizycznej przekazującej dane osobowe w postępowaniu nie przysługuje:
− 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 danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ XXVI. ZAŁĄCZNIKI:
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1;
2) Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3) Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3;
4) Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4;
5) Wykaz narzędzi – załącznik nr 5
6) Zobowiązanie – załącznik nr 6;
7) Wzór umowy wraz załącznikami – załącznik nr 7.

Zatwierdza:

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2
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