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1.

Zamawiający
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno
ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno
NIP: 784-00-05-569
www. gniezno.poznan.lasy.gov.pl
gniezno@poznan.lasy.gov.pl
Biuro Nadleśnictwa Gniezno czynne w dni robocze w godz.7.00-15.00
tel./fax 061 4264611
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych przy budynku
Nadleśnictwa Gniezno” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w
Nadleśnictwie Gniezno” wprowadzony Zarządzeniem nr 6/16 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gniezno z dnia 14.01.2016 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych przy budynku
Nadleśnictwa Gniezno. ) Zakres robót przebudowy dróg wewnętrznych przy budynku
Nadleśnictwo Gniezno” na terenie działki 5244/1 położonej w obrębie ewidencyjnym
Gniezno-miasto, obejmuje:
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Krawężniki i obrzeża
- Nawierzchnia drogi wewnętrznej z nową podbudową
- Nawierzchnia drogi wewnętrznej na istniejącej podbudowie betonowej
- Roboty wykończeniowe
- Roboty inne
3.2.Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z:
1) projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ;
2) szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ;
3) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.
3.3. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używa własnych narzędzi,
materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem.
3.4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów
w budownictwie.
3.5. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia
w stosunku do ww. zakresu. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w
szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze,
okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie
przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3.6. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia
wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
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3.7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
4. Podwykonawstwo
4.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia
podwykonawcom.
4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
niniejszego zamówienia.
4.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na formularzu ofertowym (wg wzoru - zał. nr 1
do SIWZ):
1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;
2) firmy podwykonawców.
4.4. Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków
określonych w art. 6471 i nast. Kodeksu cywilnego.
4.5. Wymagania dotyczące:
1) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo
sprzeciwu,
2) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które z
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu
- określone zostały we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
4.6.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 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.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczanym terminie do 29.12.2016 r.
Za dotrzymanie terminu uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

6.
Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie
precyzuje żadnych warunków w tym zakresie;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje żadnych
warunków w tym zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co
najmniej dwie roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni w
technologii określonej w projekcie budowlanym na kwotę nie mniejszą niż 100
000 zł netto każda (słownie: sto tysięcy zł 00/100 netto każda);
- dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi
niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.
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* koparka gąsienicowa ≥ 0,6 m3 – min. 1 szt.
* walec statyczny samojezdny ≥ 6 Mg – min. 1 szt.
* walec wibracyjny samojezdny ≥ 5 Mg – min. 1 szt.
* samochód wywrotka 5-10 Mg – min. 1 szt.
Ilość narzędzi i urządzeń, wykorzystanych do realizacji ww. zadania winna
zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie
narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Uwaga: Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2012
r., poz. 1468) powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i
posiadać aktualne dopuszczenie do pracy (decyzję UDT).
- do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum: kierownika budowy
posiadającego ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane w
specjalności budownictwo drogowe lub inżynieryjno-drogowe oraz
posiadającego aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
6.2. 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
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
6.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia.
6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.2.
6.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
6.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu,
określone w pkt 6.1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
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6.9. W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na
potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełniania warunku zostaną
przeliczone na złote (PLN) według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli
w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs
ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabela
kursów walut dostępna jest pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html.
7.
7.1.
7.2.

Podstawy wykluczenia
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 -188, art. 189a, art. 218 -221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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7.3.

7.4.

8.

7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z
2016 r. poz. 437 i 544);
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 2 lit. a-c i ppkt 3, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w pkt 10.2. ppkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 10.2. ppkt 2 lit. d i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 10.2. ppkt
2 lit. d,
b) w pkt 10.2. ppkt 4,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 10.2. ppkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 10.2. ppkt 11, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
8.1. Na etapie składania ofert Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia wstępnie potwierdzające, że nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz że spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w pkt. 6.1., tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
(wg wzoru - zał. nr 3 do SIWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu (wg wzoru - zał. nr 4 do SIWZ);
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru - zał. nr 7 do SIWZ).
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego
powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy
ubiegającemu
się
zamówienie,
odpowiedniego
zasobu.
Z
treści
przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno
jednoznacznie wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.2 i 3.
8.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o
podwykonawcach na oświadczeniu o których mowa w pkt. 6.1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w terminie 3 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 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,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ni
e zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, 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
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2)

3)

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, 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 (wg wzoru - zał. nr 6 do SIWZ);
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 8 do
SIWZ)
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
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 (zał. nr 9 do SIWZ)

jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów.
4)
Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i
Wykonawcy przekazują pisemnie.
9.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1030) przez środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym
urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu
transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę
elektroniczną.
9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się
za złożone w terminie, jeżeli każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie

Przebudowa dróg wewnętrznych przy budynku Nadleśnictwa Gniezno

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

ich nadania - zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub
potwierdzenia z poczty elektronicznej.
Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk
ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Andrzej Gross – sekretarz nadleśnictwa
2) Paweł Zapała - st. referent ds. administracji
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
kierując swoje zapytania na piśmie.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.7., lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.7.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SlWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postepowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest
specyfikacja.

10. Wymagania dotyczące wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100).
10.2. Wadium może być wnoszone w formie w: pieniądzu.
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr : BZ
WBK O/Gniezno
12109013750000000037010189
z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
10.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj.
do dnia 07.11.2016 r. do godz. 08:30. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za
moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.
10.5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
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10.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.7.
10.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium zgodnie z pkt 10.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
10.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11. Termin związania ofertą
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Opis sposobu przygotowania ofert
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować cały zakres
przedmiotu zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
12.2. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posłużyć się wzorami formularzy
będącymi załącznikami do niniejszej SIWZ lub przygotować własne formularze pod
warunkiem, iż swoją treścią będą one odpowiadały formularzom będącym załącznikami
do SIWZ.
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12.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia
własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).
12.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy
podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie osoby/osób podpisującej
ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty oraz oświadczeń dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12.7. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12.6., składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie
elektronicznej.
12.8. Jeżeli osoba poświadczająca zgodność z oryginałem działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać
uprawnienie do tej czynności. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w pkt 12, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12.10. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wówczas Zamawiający samodzielnie pobiera
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
12.12. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub
parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
12.13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz trwale ze
sobą połączone.
12.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
12.15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
W związku z powyższym do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi
zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Zestawienie dokumentów, które składają się na ofertę
13.1. Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 1 do SIWZ);
2) kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego,
szczegółowej specyfikacji technicznej , przedmiaru robót, niniejszej SIWZ i wzoru umowy.
Należy załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy lub kosztorys ofertowy uproszczony
wraz z nośnikami cen kosztorysowych, tj. stawka roboczogodziny, ceny materiałów i
sprzętu w ujęciu ilościowo-wartościowym, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %,
wskaźnik kosztów zakupu w %, wskaźnik narzutu zysku w %) – wg wzoru zał. nr 12 do
SIWZ,
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – (wg
wzoru – zał. nr 3 do SIWZ);
4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu–
(wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ);
5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu – (wg wzoru – zał. nr 7 do SIWZ);
6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
13.2. Kompletna oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ);
2) kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, niniejszej SIWZ i
wzoru umowy. Należy załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy lub kosztorys ofertowy
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uproszczony wraz z nośnikami cen kosztorysowych, tj. stawka roboczogodziny, ceny
materiałów i sprzętu w ujęciu ilościowo-wartościowym, wskaźnik narzutu kosztów
pośrednich w %, wskaźnik kosztów zakupu w %, wskaźnik narzutu zysku w %) – wg
wzoru zał. nr 12 do SIWZ,
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ––
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (wg wzoru – zał. nr 3 do SIWZ);
4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ––oświadczenie 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 (wg
wzoru – zał. nr 4 do SIWZ);
5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu – (wg wzoru – zał. nr 7 do SIWZ);
6) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zawierać:
a) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy;
b) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) wskazanie pełnomocnika;
d) zakres pełnomocnictwa;
e) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
14.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (wg wzoru - zał. nr 1
do SIWZ) cenę za całość przedmiotu zamówienia i kwotę podatku VAT.
14.2. Cena za całość przedmiotu zamówienia oraz kwota podatku VAT powinny zostać
przeniesione z kosztorysu ofertowego (zał. nr 12 do SIWZ) do formularza ofertowego (zał.
nr 1 do SIWZ). W razie rozbieżności pomiędzy ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego a
ceną podaną na formularzu ofertowym rozstrzygająca będzie cena z kosztorysu
ofertowego.
14.3. Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ceną kosztorysową (w znaczeniu i ze
skutkami określonymi w art. 629 Kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty i
składniki związane z realizacją robót, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia,
zawiera ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w
terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem
obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
15. Miejsce oraz termin składania ofert
15.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
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1) adres Zamawiającego, wskazany w pkt 1;
2) oznaczenie: „Przebudowa dróg wewnętrznych przy budynku Nadleśnictwa
Gniezno”
3) nazwa i adres Wykonawcy.
15.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1,(sekretariat – I
piętro), do dnia 07.11.2016 r., do godz. 08:30. Termin zostaje dotrzymany jedynie
wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego
(sekretariat jest czynny oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach od 7:00 do 15:00).
15.3. Koperta zawierająca ofertę musi być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,
bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
W przypadku składania oferty drogą pocztową lub przesyłką kurierską, koperta powinna
być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie przez doręczyciela
(dodatkowe zewnętrzne opakowanie).W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub
zabezpieczenia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie
przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
15.4. Zamawiający wyda Wykonawcy składającemu ofertę w siedzibie Zamawiającego na
jego prośbę pisemne potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. Potwierdzenie
wpływu ofert złożonych drogą pocztową lub przesyłką kurierską wydaje się na pisemną
prośbę Wykonawcy.
15.5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania
16. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
16.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2016 r., o godz. 08:45 w siedzibie Zamawiającego,
wskazanej w pkt. 1, (świetlica-parter).
16.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
16.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
16.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
17. Badanie i ocena ofert
17.1. W niniejszym postępowaniu 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.
Jeśli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie
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podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.
17.2. Zamawiający wstępnie zweryfikuje, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru – zał. nr 3) oraz
oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg
wzoru – zał. nr 4) złożonych na etapie składania ofert.
17.3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 3 dni aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
17.4. Jeżeli będzie 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
17.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia
z
postępowania (wg wzoru – zał. nr 3) oraz oświadczenia dotyczącego spełniania warunków
udziału w postępowaniu (wg wzoru – zał. nr 4), oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
17.7. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
17.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem poprawienia omyłek o których mowa w pkt 17.9., dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
17.9. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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17.10. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić
będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów.
17.11. Oferty złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zostaną poddane
badaniu ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty.
17.12. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki;
8) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.13. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
5) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.14. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 17.13. ppkt 1 - 5, na
stronie internetowej.
17.15. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.16. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.17. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
17.18. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
18.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena
80 %
2.
Okres gwarancji
20 %
Kryterium wyboru ofert będzie oceniane w skali 0,00-100,00 pkt.
Wartości punktowe będą obliczane
zgodnie z zasadami matematyki
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
18.2. Kryterium cena :
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 80/ cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów za cenę – 80,00 pkt.
Pozostałe droższe oferty odpowiednio mniej wg wzoru powyżej.
18.3. Kryterium – okres gwarancji
Ilość punktów = okres gwarancji z badanej oferty x 20/ najdłuższy okres gwarancji spośród
badanych ofert.
Maksymalna ilość punktów za okres gwarancji – 20,00 pkt.
Okres gwarancji krótszy niż określony w pkt. 3.4 SIWZ - oferta zostanie odrzucona.
Maksymalny okres gwarancji 60-m-cy.
Uwaga:
Przy zaoferowaniu okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy do wzoru zostanie
podstawiona wartość 60 m-cy, zaś do umowy zostanie wprowadzony okres wynikający z
oferty.
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Niezadeklarowanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ, żadnego okresu gwarancji skutkować będzie uznaniem przez
Zamawiającego, iż Wykonawca zadeklarował maksymalny okres gwarancji 60-m-cy
18.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę
punktów (Cena + okres gwarancji = ilość punktów przyznanych ofercie).
18.5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawiać będą taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
18.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
18.7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i
miejscu zawarcia umowy.
19.2. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod
umową do występowania w imieniu Wykonawcy i składania w jego imieniu
oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), jeżeli takie umocowanie nie wynika z
dokumentu załączonego do oferty lub uległo zmianie;
2)
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.
W przypadku, gdy wartości określone w przedłożonych dokumentach zostaną
wyrażone w walutach obcych to zostaną one przeliczone na złote (PLN) według
średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia ogłoszenia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4)
kserokopię (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień
podpisania umowy uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy w specjalności
budownictwo drogowe wraz z oświadczeniem o przyjęciu powierzonej im funkcji.
5)
W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, o których mowa w pkt.
XII.3, niniejszej SIWZ Wykonawca niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty.
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6)
W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia polisy
od odpowiedzialności cywilnej, przedłoży on niezwłocznie nową opłaconą polisę w
sposób zapewniający ciągłość zarówno zakresu jak i okresu ubezpieczenia.
7) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
19.4. Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do tej
czynności.
20. Wzór umowy
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ.
21. Możliwości zmian postanowień umownych
Szczegółowe uregulowania zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
22.1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności
roszczenia: z tytułu rękojmi za wady, z tytułu naliczonych kar umownych, o zwrot
kosztów usunięcia wad i usterek przez osoby trzecie w okresie gwarancji jakości, o
zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od umowy oraz o zwrot kosztów
ubezpieczenia Wykonawcy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie
winno być wniesione najpóźniej przed podpisaniem umowy.
22.2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa
się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 25.2., powinno zabezpieczać
roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki
sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie
może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby
miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia
powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z
gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, bądź
spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania
kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
22.3. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi zawierać pełną nazwę
zamówienia, którego dotyczy oraz kwotę zabezpieczenia.
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22.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
22.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
22.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 25.2. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
22.7. Zamawiający zwróci:
1) 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie
terminu rękojmi za wady.
23. Waluty obce
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych polskich (PLN).
24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszego
regulaminu przysługują środki odwoławcze:
- przy zamówieniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro wykonawca może złożyć pisemny protest do
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
Protesty
załatwiane będą w terminie 7 dni od daty złożenia protestu.
26. Postanowienia końcowe:
1. Zasady udostępniania dokumentów:
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po
zakończeniu postępowania.
2) Udostępnienie uczestnikom postępowania odbywać się będzie wg poniższych
zasad:
a) Zamawiający udostępnia dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku i wyznaczeniu
terminu
b) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w
czasie jego urzędowania.
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie
czynność wglądu.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeku cywilnego.
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26. Załączniki do specyfikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

formularz ofertowy
wzór umowy
oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
wykaz robót budowlanych
zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
wykaz osób
projekt budowlany
szczegółowa specyfikacja techniczna
przedmiar robót
karta gwarancyjna
Regulamin udzielania zamówień

