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Ostrzeszów, dnia 31.03.2020 roku
Miasto i Gmina Ostrzeszów
Znak sprawy: IDR.271.1.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Ostrzeszów
Zamkowa 31
65-500 Ostrzeszów
http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/
Email: idr@ostrzeszow.pl
Tel: +48 (62) 732 06 00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Podział na zadania:
1. Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
2. Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie dróg równiarką, ścinka poboczy
3. Remont dróg gruntowych tłucznikiem i destruktem bitumicznym
W zakresie zadania nr 1:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i
gminy Ostrzeszów.
Zamówienie obejmuje:
I. Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (nakładki bitumiczne):
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie
(wyznaczenie granicy oraz szerokości pasa drogowego);
2. Rozebranie istniejących krawężników z ławą betonową i wywozem gruzu do 5 km;
3. Ułożenie krawężników drogowych (15x30) na lawie betonowej;
4. Przełożenie istniejących krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej;
5. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej w celu dostosowania wysokości do nowo
osadzonych krawężników;
6. Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5cm w celu połączenia z nawierzchniami sąsiednich ulic;
7. Ścinkę poboczy na szerokości 1 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz
wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km;
8. Regulacja wysokości studni oraz zaworów;
9. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) o
grubości 5 cm;
10. Rozebranie podbudowy tłuczniowej (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km) o grubości 20 cm;
11. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 (z wywozem materiału z rozbiórki na
odległość do 3 km);
12. Studzienka ściekowa uliczna betonowa z gotowych elementów z osadnikiem bez syfonu;
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13. Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką), o średnicy zewnętrznej 160
mm;
14. Demontaż i ponowny montaż studni ściekowej ulicznej betonowej z gotowych elementów z osadnikiem bez
syfonu;
15. Zasypanie wykopów w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej warstwy 30
cm;
16. Wykonanie koryta w poboczu drogi o śr. głębokość do 28 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
17. Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm
grubości 23 cm po zagęszczeniu;
18. Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa wiążąca) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm standard II;
19. Mechaniczne ścinanie drzew z wywiezieniem pni do 10 km wraz z uporządkowaniem terenu oraz karczowanie
pni wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km;
20. Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km;
21. Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60% powierzchni) wraz z wywiezieniem
gałęzi do 10 km;
22. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm grubości 10 cm
po zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
23. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm
po zagęszczeniu w celu wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
24. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z wywozem na plac zamawiającego (transport do 5
km);
25. Wykonanie koryta drogi o śr. głębokość do 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fikcji
0-63 mm grubości 23 cm po zagęszczeniu;
26. Wykonanie koryta drogi o śr. głębokość do 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-63 mm. grubości 23 cm po zagęszczeniu (materiał zamawiającego);
27. Wykonanie koryta drogi o śr. głębokość do 33 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z gruntobetonu Rm=2,5MPa o grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0- 63 mm grubości 23 cm po
zagęszczeniu;
28. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego;
29. Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powleczonych żywicami bitumicznymi o wytrzymałości na rozciąganie
nie mniej niż 100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu nie więcej niż 3%, odporności termicznej do 220 stopni C na
uprzednio skropionej warstwie wyrównawczej;
30. Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm standard II
(125 kg/m');
31. Dowóz piasku wraz z wbudowaniem oraz zagęszczeniem o średniej gr. warstwy 10 cm na powierzchni 100 m';
32. Dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość nawiezionego
gruntu na uzupełnienie poboczy 10 cm, szerokość 0,5 metra);
33. Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej;
34. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno bitumiczną grubości 2 cm standard II (50
kg/m');
35. Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm standard II
(100 kg/m');
36. Wykonanie nawierzchni pobocza drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm.
grubości 5 cm po zagęszczeniu (szerokość pobocza 0,5 metra);
37. Malowanie przejść dla pieszych, linii warunkowego zatrzymania farbą akrylową do znakowania jezdni;
38. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej;
39. Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową i wywozem do 5 km;
40. Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z podbudową i wywozem do 5 km;
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41. Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej wraz z podbudową i wywozem do 5 km;
42. Zebranie gruntu na głębokość 20 cm;
43. Wykonanie koryta pod chodnik;
44. Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 na betonie BIO;
45. Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej z zaokrągloną krawędzią;
46. Ułożenie krawężników betonowych skośnych 15x30 na ławie betonowej przy zjazdach;
47. Wykonanie podbudowy z betonu B10 grubości 10 cm;
48. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu cegła (czerwona) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5
cm (po zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin piaskiem;
49. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu cegła (szara) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm
(po zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin piaskiem;
50. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu cegła (szara) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 10 cm
(po zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin piaskiem;
51. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m' z demontażem zdeformowanych rur
oraz wybranie warstwy pod podbudowę (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km);
52. Wykonanie nowej podbudowy z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm pod rurę gr. 20 cm
po zagęszczeniu;
53. Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 0 400 mm z
zasypaniem i zagęszczeniem;
54. Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy 0 400 mm;
55. Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 0 600 mm z
zasypaniem i zagęszczeniem;
56. Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy 0 600 mm;
57. Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 0 800 mm z
zasypaniem i zagęszczeniem;
58. Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy 0 800 mm;
59. Zasypanie wykopów w gruncie kat. I - I I z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej warstwy 30
cm;
60. Wykonanie koryta w poboczu drogi o śr. głębokość do 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
61. Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm
grubości 10 cm po zagęszczeniu;
62. Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po
zagęszczeniu
63. Oczyszczenie jezdni, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej z
podwójnym rozsypaniem grysów;
64. Sfrezowanie minimum 20 % nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość do 5cm w celu wyrównania pod
warstwę nakładki bitumicznej;
65. Oczyszczenie rowu z namułu na średnią głębokość 30 cm wraz z wywozem, wyprofilowanie dna i skarp;
66. Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 1 Ocm;
67. Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) wraz
z ławą betonową z oporem - beton klasy Cl2/15;
68. Wykonanie syfonu na przykanaliku z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką),o
średnicy zewnętrznej 160 mm;
69. Kanały z rur drenarskich o śr. Zewn. 160 mm wraz z geowłókniną;
70. Studnie chłonne o średnicy 1,5 m i głębokości 2 m
71. Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną
(wytrzymałość > 20 kN/m, wydłużenie > 65%, wodoprzepuszczalność > 0,05 m/s, masa > 300g/m') o przekroju
rowka drenażowego 30x60 cm. Dolna warstwa ze żwiru frakcji 40-80 mm grubości 30 cm, górna warstwa ze żwiru
10-20 mm grubości 30 cm;
72. Ustawienie barier energochłonnej U-14a (rozstaw słupków co 2000 mm);
73. Ustawienie bariery rurowej U-12a typ la z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 2" i grubości ścianki 3 mm
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malowanej na kolor biało-czerwony, długość 2000 mm;
74. Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem
samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10cm;
75. Inwentaryzacja powykonawcza.
II. Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych):
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej standard II i
mieszanki mineralno -bitumicznej standard III. Remont polega na: wycięciu uszkodzonych miejsc poprzez
sfrezowanie, oczyszczeniu remontowanej nawierzchni z usunięciem destruktu, skropieniu emulsją bitumiczną, oraz
wypełnieniu ubytku mieszanką mineralno - bitumiczną i zagęszczeniu walcem, skropieniu bitumem górnej warstwy
i zasypaniu kruszywem;
2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej standard I I I , bez
sfrezowania uszkodzonych miejsc. Remont polega na: oczyszczeniu z usunięciem destruktu i skropieniu emulsją
bitumiczną naprawianego miejsca, rozścieleniu mieszanki w zależności od głębokości uszkodzenia, zagęszczeniu
ułożonej mieszanki walcem, skropieniu bitumem górnej warstwy i zasypaniu kruszywem;
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami polega na oczyszczeniu remontowanej
powierzchni, skropieniu emulsją asfaltową i zasypaniu grysem a następnie zagęszczeniu walcem przy głębokości
wyboi 1,5 cm, 3,0 cm, 4,0 cm i rakowin;
4. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej polega na oczyszczeniu remontowanego miejsca ze skruszonego
materiału, a następnie wypełnieniu ubytków tłuczniem lub klińcem, zagęszczeniu i usunięciu nadmiaru kruszywa
przy głębokości wyboi do 7 cm;
5. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową tłuczniową polega na wycięciu uszkodzonych
miejsc w nawierzchni bitumicznej, wykorytowaniu (zebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy) i
wykonaniu podbudowy tłuczniowej (fikcja kamienia 0-63 mm) o grubości 23 cm po zagęszczeniu, skropieniu
emulsją bitumiczną podbudowy, rozścieleniu i zagęszczeniu mieszanki mineralno - bitumicznej standard II (grubość
warstwy po zagęszczeniu 5 cm), skropieniu bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem;
6. Wycięcie i wykarczowanie korzeni drzew tworzących wyboje w nawierzchni polega na wycięciu nawierzchni
i usunięciu korzeni;
7. Odwóz destruktu na wskazane miejsce na odległość do 3 km w ilości 45 ton i na każdy dalszy 1 km;
8. Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznej, polegające na oczyszczeniu połączeń nawierzchni i zalaniu
ich asfaltem drogowym wraz z zasypaniem kruszywem;
9. Przełożenie kostki betonowej polegające na rozebraniu zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej,
wykonaniu nowej podbudowy i ponownym ułożeniu zdemontowanej kostki;
10. Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 15x30, polega na rozebraniu uszkodzonych krawężników
i ułożeniu nowych na ławie betonowej z oporem - beton klasy C12/15.
Opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz istotne postanowienia umowy.
Podane przez Zamawiającego ilości robót są ilościami szacunkowymi przyjętymi dla potrzeb przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dla oceny ofert. Rzeczywista, ostateczna ilość robót wykonywanych
w okresie obowiązywania umowy, będzie uzależniona od faktycznych potrzeb, określonych przez Zamawiającego
w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy roboty w miarę potrzeb, wynikających ze stanu technicznego
dróg. Zamawiający gwarantuje wykonanie prac do wartości minimum 90% ceny ofertowej.
Masa mineralno - bitumiczna użyta do remontów musi pochodzić z wytwórni mas bitumicznych. Nie dopuszcza się
użycia masy z recyklera.
Roboty wykonywane będą na czynnych dla ruchu drogach gminnych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów
i warunków bhp podczas prowadzenia robót drogowych.
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W zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych spadki podłużne jezdni nie przekroczą wartości
dopuszczalnych, a w obrębie przejść dla pieszych krawężniki będą zaniżone.
Miejsce wykonania zamówienia: drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.
Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Za kluczowe
części zamówienia rozumie się: Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa wiążąca) z mieszanki mineralnobitumicznej grubości 5 cm standard II.
W zakresie kluczowych części zamówienia przewidzianych do osobistego wykonania przez Wykonawcę,
Wykonawca musi dysponować własnym doświadczeniem i nie może powoływać się na doświadczenie innych
podmiotów.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w opisie
przedmiotu zamówienia (roboty w zakresie nawierzchni dróg - nakładki bitumiczne i roboty w zakresie naprawy
dróg - remonty cząstkowe).
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy.
W zakresie zadania nr 2:
Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie dróg równiarką, ścinka
poboczy obejmujący:
1) Naprawę dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdną i
uwałowaniem walcem samojezdnym.
2) Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną.
3) Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym.
4) Ścinkę poboczy dróg równiarką na szerokości 0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 68% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km.
Opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz istotne postanowienia umowy.
Podane przez Zamawiającego ilości robót są ilościami szacunkowymi przyjętymi dla potrzeb przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dla oceny ofert. Rzeczywista, ostateczna ilość robót wykonywanych
w okresie obowiązywania umowy, będzie uzależniona od faktycznych potrzeb, określonych przez Zamawiającego
w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy roboty w miarę potrzeb, wynikających ze stanu technicznego
dróg. Zamawiający gwarantuje wykonanie prac do wartości minimum 80% ceny ofertowej.
Roboty wykonywane będą na czynnych dla ruchu drogach gminnych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów
i warunków bhp podczas prowadzenia robót drogowych.

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 3.04.2020 R.

W zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych spadki podłużne jezdni nie przekroczą wartości
dopuszczalnych.
Miejsce wykonania zamówienia: drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w opisie
przedmiotu zamówienia tj. naprawie dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką
samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym, mechanicznym profilowaniu dróg równiarką samojezdną,
mechanicznym zagęszczeniu nawierzchni walcem samojezdnym, ścince poboczy dróg równiarką na szerokości
0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do
3 km.
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy.

W zakresie zadania nr 3:
Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gruntowych tłucznikiem i destruktem bitumicznym obejmujący:
1) Roboty pomiarowe przy robotach liniowych (drogi), które polegają na odtworzeniu trasy i punktów
wysokościowych dróg w terenie (wyznaczenie granicy oraz szerokości pasa drogowego).
2) Mechaniczną ścinkę drzew o średnicy pni pow. 60 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowaniem
terenu.
3) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km.
4) Mechaniczną ścinkę drzew o średnicy pni 30-60 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowaniem
terenu.
5) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 30-60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km.
6) Mechaniczną ścinkę drzew o średnicy pni 16-30 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowaniem
terenu.
7) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-30 cm wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km.
8) Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem
gałęzi do 10 km.
9) Dowóz piasku wraz z załadunkiem wbudowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem na podniesienie niwelety
drogi.
10) Zebranie, załadunek i wywóz gruntu do 10 km w celu obniżenia niwelety drogi.
11) Ścinkę poboczy dróg na szerokości 0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz
wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km.
12) Regulację wysokości:
• Studni,
• Zaworów,
13) Wykonanie koryta oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm poprzez
rozścielenie równiarką samojezdną, zaklinowanie klińcem kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i
uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po uwałowaniu 15 cm.

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 3.04.2020 R.
14) Wykonanie koryta oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm poprzez
rozścielenie równiarką samojezdną, zaklinowanie klińcem kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i
uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po uwałowaniu 10 cm.
15) Naprawę dróg tłuczniem kamiennym ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem, zaklinowaniem
klińcem kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i uwałowaniem.
16) Naprawę dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem
samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu l0cm.
17) Naprawę dróg gruntowych przekruszonym gruzem frakcji 0-100 mm z rozścieleniem materiału równiarką
samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym..
18) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy głębokości wyboi do 10 cm tłuczniem kamiennym ze skały
granitowej frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem, zaklinowaniem klińcem kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10
mm i uwałowaniem;
19) Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m' z demontażem zdeforomowanych rur
oraz wybranie warstwy pod podbudowę (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km);
20) Wykonanie nowej podbudowy z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm pod rurę gr. 20 cm
po zagęszczeniu;
21) Dostawa i ułożenie rur Wipro żelbet 11 (RWZ-2) lub równoważne o średnicy 400 mm i wytrzymałości SN-8;
22) Dostawa i ułożenie rur Wipro żelbet 11 (RWZ-2) lub równoważne o średnicy 600 mm i wytrzymałości SN-8;
23) Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 0 400 mm z
zasypaniem i zagęszczeniem;
24) Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy 0 400 mm;
25) Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 0 600 mm z
zasypaniem i zagęszczeniem;
26) Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy 0 600 mm;
27) Zasypanie wykopów w gruncie kat. 1-11 w ilości 45 m', z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej
warstwy 30 cm;
28) Wykonanie koryta oraz rozłożenie i zagęszczenie tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 0-63 mm o
gr. 15 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem materiału do 10 km (materiał inwestora);
29) Mechaniczne profilowanie dróg o nawierzchni tłuczniowej równiarką samojezdną;
30) Mechaniczne zagęszczenie przeprofilowanej nawierzchni tłuczniowej walcem samojezdnym.
Opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz istotne postanowienia umowy.
Podane przez Zamawiającego ilości robót są ilościami szacunkowymi przyjętymi dla potrzeb przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dla oceny ofert. Rzeczywista, ostateczna ilość robót wykonywanych
w okresie obowiązywania umowy, będzie uzależniona od faktycznych potrzeb, określonych przez Zamawiającego
w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy roboty w miarę potrzeb, wynikających ze stanu technicznego
dróg. Zamawiający gwarantuje wykonanie prac do wartości minimum 80% ceny ofertowej.
Roboty wykonywane będą na czynnych dla ruchu drogach gminnych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów
i warunków bhp podczas prowadzenia robót drogowych.
W zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych spadki podłużne jezdni nie przekroczą wartości
dopuszczalnych.
Miejsce wykonania zamówienia: drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w opisie
przedmiotu zamówienia tj. naprawie dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką
samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym, mechanicznym profilowaniu dróg równiarką samojezdną,
mechanicznym zagęszczeniu nawierzchni walcem samojezdnym, ścince poboczy dróg równiarką na szerokości
0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do
3 km.
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia) zostały
użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do
przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien
określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie
gorsze niż produkty podane przykładowo.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do
SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
45233142-6

Opis
Roboty w zakresie naprawy dróg
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45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2020 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
objętej niniejszym postępowaniem.
W zakresie zadania nr 1:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
W zakresie zadania nr 2:
Wykonawca musi wykazać posiadanie ważnego, właściwego dla terenu objętego realizacja przedmiotu
zamówienia, zezwolenia (decyzja i wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarowania odpadami – BDO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), na transport odpadu, tj. żużla paleniskowego.
Warunek dotyczy tych wykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji tej części zamówienia, w której
wymagane jest posiadanie takich uprawnień, stosownie do podziału czynności pomiędzy podmiotami
występującymi wspólnie.
W zakresie zadania nr 3:
Wykonawca musi wykazać posiadanie ważnego, właściwego dla terenu objętego realizacja przedmiotu
zamówienia, zezwolenia (decyzja i wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarowania odpadami – BDO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), na transport odpadu, tj. destruktu bitumicznego.
Warunek dotyczy tych wykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji tej części zamówienia, w której
wymagane jest posiadanie takich uprawnień, stosownie do podziału czynności pomiędzy podmiotami
występującymi wspólnie.
6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.
W zakresie zadania nr 1:
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Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których
każda polegała na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej na
powierzchni nie mniejszej niż 3300 m2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie
spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie.
W zakresie zadania nr 2:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie, w którego skład
wchodziły :
1) roboty polegające na naprawie, utwardzeniu lub wyrównaniu dróg żużlem paleniskowym, łącznie w
ilości co najmniej 200 m2 wbudowanego żużla;
2) roboty polegające na mechanicznym profilowaniu (równanie) dróg równiarką, łącznie na powierzchni
co najmniej 5 000 m2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie
spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie.
W zakresie zadania nr 3:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie, w którego skład
wchodziły roboty polegające na naprawie, wyrównaniu, utwardzeniu dróg lub wykonaniu podbudowy dróg,
kruszywem kamiennym łamanym (tłuczniem), łącznie na powierzchni co najmniej 2 000 m2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie
spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie.
6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
W zakresie zadania nr 1:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej
ograniczonym zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych
obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami na drogach co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
U W A G A : ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi rozumie
przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej
izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z
obowiązujących przepisów.
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W zakresie zadania nr 2:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedna osobą skierowaną przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej
ograniczonym zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych
obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami na drogach co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
U W A G A : ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi rozumie
przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej
izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z
obowiązujących przepisów.
W zakresie zadania nr 3:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedna osobą skierowaną przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej
ograniczonym zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych
obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami na drogach co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
U W A G A : ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi rozumie
przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej
izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z
obowiązujących przepisów.
6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w
walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego
kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego 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. 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.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 Ustawy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego
potencjał, 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie zadania nr 1:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu
wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane wraz z ofertą),
b) Wykaz 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 (składane na wezwanie Zamawiającego);
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (składane na wezwanie Zamawiającego);
d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane wraz z ofertą – o ile dotyczy).
W zakresie zadania nr 2:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu
wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane wraz z ofertą),
b) Ważne, właściwe dla terenu objętego realizacją przedmiotu zamówienia, zezwolenie (decyzja) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), na
transport odpadu, t.j. żużla paleniskowego (składane na wezwanie Zamawiającego);
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c) Wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarowania
odpadami (BDO) wymagany przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 701 póżn. zm.), w odniesieniu do transportu odpadu tj: żużla paleniskowego, właściwe dla terenu
objętego realizacją przedmiotu zamówienia (składane na wezwanie Zamawiającego);
d) Wykaz 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 (składane na wezwanie Zamawiającego);
e) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (składane na wezwanie Zamawiającego);
f)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane wraz z ofertą – o ile dotyczy).

W zakresie zadania nr 3:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu
wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane wraz z ofertą),
b) Ważne, właściwe dla terenu objętego realizacją przedmiotu zamówienia, zezwolenie (decyzja) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), na
transport odpadu, tj. destruktu bitumicznego (składane na wezwanie Zamawiającego);
c) Wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarowania
odpadami (BDO) wymagany przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 701 póżn. zm.), w odniesieniu do transportu odpadu, tj: destruktu bitumicznego (składane na
wezwanie Zamawiającego);
d) Wykaz 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 (składane na wezwanie Zamawiającego);
e) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (składane na wezwanie Zamawiającego);
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f)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane wraz z ofertą – o ile dotyczy).

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:
a) 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 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;
8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.4. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
8.5. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
b) Oświadczenia 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
8.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów urzędowych określonych powyżej składa:
a) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 3.04.2020 R.

9.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą" na postawie art. 24aa Ustawy. W
związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie
ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy którego
oferta jest najkorzystniejsza.
9.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.3. 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 oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
9.5 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 oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu.
9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad
określonych w Ustawie (art. 38).
10.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający
i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną (za pomocą platformy „E-publiczny doradca”, dostępnej pod
adresem https://e-publicznydoradca.pl oraz poczty elektronicznej - biuro@wgpr.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie
oferty w formie elektronicznej następuje wyłącznie za pomocą platformy „E-publiczny doradca”) lub drogą
papierową.
10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji.
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10.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i
zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na „platformie „E-publiczny doradca”.
Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty znajduje się pod wskazanym w pkt 10.2. adresem.
10.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na platformie „E-publiczny doradca”.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT
12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
13A. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT W FORMIE PAPIEROWEJ
13A.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13A.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
13A.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę
ściśle według postanowień SIWZ.
13A.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.
13A.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13A.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
(formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być
parafowane.
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13A.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13A.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
13A.9. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu oraz:
a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania
pełnomocnictw,
b) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ –
kosztorys ofertowy stanowi element oferty
c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
13A.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
, NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.04.2020 roku, godz. 10:30”.
13A.11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
13A.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 13A.10.
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13A.13A. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
13A.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13B. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
13B.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13B.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty.
Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
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13B.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę
ściśle według postanowień SIWZ.
13B.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.
13B.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w
szczególności: .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13B.6. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
13B.7. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz:
a) odpowiednie pełnomocnictwa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentem
potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw
b) kosztorys ofertowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – sporządzony na podstawie
dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ – kosztorys ofertowy stanowi element oferty
c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
13B.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE” (np. poprzez nazwanie pliku zawierającego powiadomienie w/w słowami).
13B.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
13B.11. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Oferty należy składać do dnia 15.04.2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. Zamkowa
31, 63-500 Ostrzeszów) lub za pośrednictwem platformy „E-publiczny doradca”. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84
ust. 2 Ustawy.
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14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2020 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
14.3. Zwracamy się z prośbą, aby oferty składane były przede wszystkich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
kuriera. Umożliwi to zachowanie najwyższych możliwych procedur bezpieczeństwa przy jednoczesnym
zachowaniu publicznego charakteru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę netto, cenę brutto.
15.3. Cena ma charakter kosztorysowy i obliczona jest na podstawie załączonego przez wykonawcę kosztorysu
ofertowego. Wymaganą metodą jest metoda kalkulacji kosztorysowej jest metoda uproszczona.
15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty.
15.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje
odrzucenie oferty.
15.7. W kosztorysie ofertowym wykonawca określi ceny jednostkowe obejmujące całość kosztów wykonania, w
tym: robociznę, materiały, sprzęt, narzuty, dojazd sprzętu do miejsca wykonania zamówienia i powrót do bazy,
koszty wszelkich robót, przygotowawczych, porządkowych, organizacji, zabezpieczenia, i oznakowania
prowadzonych robót, koszty zabezpieczenia i oznakowania robót przed przystąpieniem do ich wykonywania oraz
po ich wykonaniu jeżeli zachodzi taka konieczność, koszty utrzymania zaplecza technicznego, wraz z jego
późniejsza likwidacją, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty związane z utrudnieniami i
niedogodnościami spowodowanymi np. wykonywaniem robót w obrębie czynnych obiektów handlowych,
usługowych, użyteczności publicznej, instytucji albo mieszkalnych lub związane z ruchem drogowym, w tym opłaty
i należności związane wykonywaniem robót, koszty wynikające z obowiązujących przepisów o odpadach o
ochronie środowiska, koszty transportu odpadów i opłat za przyjęcie odpadów na składowisko, koszty utylizacji,
koszty ubezpieczenia wykonawcy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowym,
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw od nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób
trzecich które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, oraz innych zobowiązań
wynikających z umowy na roboty wymienione w pozycjach przedmiaru robót oraz wszystkie inne koszty, opłaty i
należności związane z wykonywaniem zamówienia, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy,
wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
Ceny jednostkowe nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) , który doliczony będzie do wartości końcowej
za wykonane roboty.
15.8. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w
przedmiarze robót. Jeżeli zamawiający w pozycji przedmiaru robót lub we wzorze kosztorysu ofertowego wymienił
klasyfikator katalogowy, to służy on jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji, a nie wskazaniu jednostkowych
nakładów rzeczowych.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
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Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Termin płatności

10%

3

Gwarancja jakości

30%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
kryterium

1

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cof - cena podana w ofercie badanej
(Tp bad/Tp max) x 100 * waga
Tp bad - termin płatności wynikający z oferty badanej
Tp max - najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

2

Przy czym:
- Termin płatności musi zostać podany w pełnych dniach.
- Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni.
- Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wpisze terminu płatności lub określi termin płatności krótszy niż
14 dni, Zamawiający przyjmie do oceny 14-dniowy termin płatności i przy uwzględnieniu takiego
terminu zostaną obliczone punkty. W przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej, w
umowie zostanie wpisany 14-dniowy termin płatności.
- Jeżeli Wykonawca w ofercie określi termin płatności dłuższy niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do
oceny 30-dniowy termin płatności i przy uwzględnieniu takiego terminu zostaną obliczone punkty.
W przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej, w umowie zostanie wpisany 30-dniowy
termin płatności.
(Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 24 miesiące;
- Gmax – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy
niż 24 miesiące.

3

Przy czym:
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach
- łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy (okres podstawowej gwarancji + okres
dodatkowej gwarancji);
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy (obowiązujący wszystkich
wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu
gwarancji);
- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 24 miesiące. W przypadku wskazania
przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, przyjmuje się okres 24
miesięcy;
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- Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wpisze okresu gwarancji dodatkowej, Zamawiający przyjmie do
oceny, iż Wykonawca w ogóle nie zaoferował dodatkowej gwarancji.
- Jeżeli Wykonawca w ofercie określi okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 24 miesiące,
Zamawiający przyjmie do oceny 24-miesięczny okres gwarancji dodatkowej i przy uwzględnieniu
takiego okresu zostaną obliczone punkty. W przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej,
w umowie zostanie wpisany łączny okres gwarancji uwzględniający 24-miesięczy okres gwarancji
dodatkowej.
16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień
treści złożonych przez niego ofert.
16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących funkcjonalności
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania.
17.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu
postępowania.
17.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. PODWYKONAWCY

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 3.04.2020 R.
19.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
19.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi 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.
19.3. 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,
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.
19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.
1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
19.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
19.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.

20. UMOWA
20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).

22. INNE
22.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.
22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Ostrzeszów.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych na terenie miasta i
gminy Ostrzeszów, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 3.04.2020 R.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania.
d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
e) 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 (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
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 (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);
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;
f) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. 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.

ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumentacja techniczna;
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu;
3. Formularz oferty;
4. Wzór kosztorysu ofertowego;
5. Wykaz robót;
6. Wykaz osób;
7. Wzór umowy;
8. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

