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Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – oś Priorytetowa 6: Rozwój
Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.3: ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym.

SPIS TREŚCI :
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Rozdział V Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych

warunków. Wymagane dokumenty;
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia;
Rozdział VIII Wadium
Rozdział IX Wyjaśnienia  treści  siwz  i  jej  modyfikacja  oraz  sposób  porozumiewania  się  wykonawców  
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Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty; 
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej; 
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 oferta cenowa;
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 wykaz najważniejszych robót budowlanych; 
Załącznik nr 6 wykaz głównych usług;
Załącznik nr 7 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 8 oświadczenie o posiadaniu uprawnień; 
Załącznik nr 9 wzór umowy;
Załącznik nr 10 Program Funkcjonalno – Użytkowy; 
Załącznik nr 11 Szczegółowy opis materiałowo - techniczny; 
Załącznik nr 12 Wykaz cen;
Załącznik nr 13 Warunki  wykonania  i  odbioru  Dokumentacji  Technicznej  oraz  robót

budowlanych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.), zwana dalej ustawą.
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ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia,  załączniki  itp.)  zgodnie  z  rozdziałem  V  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia (siwz).

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta  cenowa musi  być  sporządzona  na  formularzu  oferty,  według  wzoru  stanowiącego

załącznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  na maszynie do pisania,  komputerze lub

ręcznie długopisem. 
5. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w

imieniu wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w
oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez  notariusza,  o  ile  nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. W  przypadku,  gdy  wykonawca  składa  kopię  jakiegoś  dokumentu,  musi  być  ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny
podpis  poprzedzony  dopiskiem  „za  zgodność  z  oryginałem”),  z  zastrzeżeniem  pkt  5
niniejszego Rozdziału,   pkt  2  Rozdziału  III  oraz pkt  2,  pkt  4  ppkt  1  oraz pkt  5,  6  i  10
Rozdziału V niniejszej siwz.

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Kołbaskowo,
72  -  001  Kołbaskowo,  Nr  106,  p.  19  przetarg  nieograniczony,  "oferta  na
Zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  ścieżki  pieszo-rowerowej  na  odcinku
Przecław – Kołbaskowo – Rosówek " oraz „nie otwierać przed 25.04.2014 r., godz.
11.00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2)  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający
nie  będzie  ponosić  żadnej  odpowiedzialności  za  nieterminowe  wpłynięcie  oferty.
Zamawiający  nie  będzie  ponosić  odpowiedzialności  za  nieterminowe  złożenie  oferty  w
szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15.
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ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  oraz  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  przed
terminem składania ofert.
1)  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą

wycofuje,  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  jak  w  rozdziale  I  pkt  15  ppkt  1  
z dopiskiem „wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty,  wykonawca składa pisemne oświadczenie,  iż  ofertę  swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe  oświadczenie  i  ew. dokumenty należy zamieścić  w kopercie  wewnętrznej  
i  zewnętrznej,  oznaczonych  jak  w rozdziale  I  pkt  15  ppkt  1  i  2  przy  czym koperta
zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej  po upływie terminu
składania ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo,  o  którym  mowa  w  pkt  1  musi  znajdować  się  w  ofercie  wspólnej
wykonawców.  Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik  pozostaje  w  kontakcie  z  zamawiającym  w  toku  postępowania  i  do  niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

4. Oferta  wspólna,  składana  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców,  powinna  spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty,  dotyczące  własnej  firmy,  takie  jak  np.:  odpis  z  właściwego  rejestru,
oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  itp.  składa  każdy  z  wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b) dokumenty  wspólne  takie  jak  np.:  oferta  cenowa,  oświadczenie  o  spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną
muszą  być  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  lub  osoby
upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający
ofertę  wspólną  będą  mieli  obowiązek  przedstawić  zamawiającemu  umowę  konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie  do  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia  gospodarczego  obejmującego

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  Załączniki do protokołu udostępnia

się  na  wniosek,  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie  protokołu  lub  załączników  może  nastąpić  przez  wgląd  w  miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną,
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za  pomocą  urządzeń  lub  środków  technicznych  służących  do  utrwalania  obrazu  treści
złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą
być one udostępnione.

6. Jeżeli  udostępnianie  protokołu  lub  załączników  będzie  się  wiązało  z  koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania  lub  koniecznością  przekształcenia  protokołu  lub  załączników  koszty  te
pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W  przypadku  zastrzeżenia  informacji  wykonawca  ma  obowiązek  wydzielić  z  oferty
informacje  stanowiące  tajemnicę  jego  przedsiębiorstwa  i  oznaczyć  je  klauzulą  „nie
udostępniać.  Informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  art.  11  ust.  4
ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2003  r.  nr  153,  poz.  1503  
z późn. zm.)”.

9. W sytuacji,  gdy wykonawca zastrzeże w ofercie  informacje,  które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub  odrębnych  przepisów,  informacje  te  będą  podlegały  udostępnieniu  na  takich  samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
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ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają
obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia,  według  wzoru  stanowiącego

załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2) Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej  (jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
W przypadku  składania  oferty wspólnej  ww.  dokument  składa  każdy z  wykonawców
składających ofertę wspólną.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy mają obowiązek także złożyć:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku  składania  oferty wspólnej  ww.  dokument  składa  każdy z  wykonawców
składających ofertę wspólną.

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu oceny spełniania warunku

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku: warunek  zostanie  uznany  za  
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej  jedną
najważniejszą  robotę  budowlaną  polegającą  na  zaprojektowaniu  i  budowie  lub
przebudowie  obiektu  liniowego  (droga  lub  ścieżka  rowerowa  -  o nawierzchni
bitumicznej i długości co najmniej 2000,00 mb). 

albo 
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b) w okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej  jedną
najważniejszą robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu
liniowego (droga lub ścieżka rowerowa - o nawierzchni  bitumicznej  i  długości co
najmniej 2000,00 mb).
oraz

c) w okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej  jedną
główną  usługę polegającą  na  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  dla  zadania
polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  obiektu  liniowego  (droga  lub  ścieżka
rowerowa - o nawierzchni bitumicznej i długości co najmniej 2000,00 mb); 

3) dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku: warunek  zostanie  uznany  za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) co  najmniej  jedną  osobą  wskazaną  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Budowy
posiadającą: 
    uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności

drogowej; 
oraz

    co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika
budowy, w tym przy min. 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie
obiektu  liniowego  (droga  lub  ścieżka  rowerowa  -  o nawierzchni  bitumicznej  
i długości co najmniej 2000,00 mb);

b) co najmniej jedną osobą wskazaną do pełnienia funkcji Projektanta posiadającą:
    uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej;

oraz
    doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu min. 1 projektu budowy lub

przebudowy  obiektu  liniowego  (droga  lub  ścieżka  rowerowa  -  o nawierzchni
bitumicznej i długości co najmniej 2000,00 mb);

Zamawiający  informuje,  że  przez  doświadczenie  zawodowe  rozumie  pełnienie  
wymaganych funkcji po dniu uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Zamawiający  dopuszcza  łączenie  stanowisk  wymienionych  w lit.  a  –  b  tylko  pod
warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla
danych stanowisk.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które
przed  dniem  wejścia  w  życie  ustawy,  uzyskały  uprawnienia  budowlane  lub
stwierdzenie  posiadania  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych
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funkcji  technicznych  w  budownictwie,  zachowują  uprawnienia  do  pełnienia  tych
funkcji  w  dotychczasowym  zakresie.  Zakres  uprawnień  budowlanych  należy
odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące
podstawą  ich  nadania.  Ponadto,  zgodnie  z  art.  12  a  ustawy  Prawo  budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  określone w art.  12 ust.  1 ustawy
Prawo  budowlane,  mogą  również  wykonywać  osoby,  których  odpowiednie
kwalifikacje  zawodowe  zostały  uznane  na  zasadach  określonych  w przepisach
odrębnych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku:  warunek  zostanie  uznany  za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
b) posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  na  kwotę  nie
mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (za  datę  wszczęcia
postępowania  Zamawiający  uznaje  datę  umieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli  w tym dniu nie
będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.

Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

4. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  według  wzoru,

stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykaz najważniejszych robót budowlanych,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
według  wzoru,  stanowiącego  załącznik  nr  5  do  siwz  oraz  z  załączeniem  dowodów
dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy roboty te  zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

3) Wykaz  głównych usług,  wykonanych  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem
terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego  załącznik nr 6 do siwz
oraz dowody, czy zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz
informacją  o podstawie do dysponowania tymi  osobami,  według wzoru,  stanowiącego
załącznik nr 7 do siwz,  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób
którymi dysponują lub będą dysponować.

5) Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia
(wymienione  w  ww.  wykazie  osób),  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy
nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  według  wzoru,  stanowiącego
załącznik nr 8 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.

6) Informację  banku lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej,  w  której
Wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków
finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  dokument  składa  ten  z  wykonawców
składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego
warunku.

7) 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.
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  dokument  składa  ten  z  wykonawców
składających  ofertę  wspólna,  który  w  ramach  konsorcjum  odpowiada  za  spełnienie
tego     warunku.

5. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5, przedkładane przez wykonawcę kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.

7. Jeżeli  wykonawca  wykazując  spełnianie  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  3  pdpkt  4
niniejszego rozdziału (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów 
(na  zasadach  określonych  w  pkt  5  niniejszego  rozdziału),  wymaga  się  przedłożenia
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dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  4  ppkt  6  niniejszego  rozdziału  dotyczącej  tych
podmiotów.

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji  finansowej i  ekonomicznej  wymaganych przez zamawiającego,  może przedstawić
inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego  przez
zamawiającego warunku.

9. W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  roboty  budowlane  odpowiadają  określonym
wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) opis rozwiązań równoważnych – w sytuacji, o której mowa w rozdziale XV pkt 17 siwz

10. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale  I  pkt  5 zdanie 2      siwz lub w przypadku
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

3) oświadczenie  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  siwz  wskazujące  część
zamówienia,  której  wykonanie  wykonawca  powierzy  podwykonawcom  (jeżeli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4) Wykaz cen zgodnie z załącznikiem nr 12 do siwz.  
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

11. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby
unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i
dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  roboty  budowlane wymagań  określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

12. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część,
niezłączoną  z  ofertą  w sposób trwały.  Dokumenty takie  nie  będą podlegały  ocenie  przez
zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 niniejszej siwz
składa dokument lub dokumenty,  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
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2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub prze notariuszem. Pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości  co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

1. Termin realizacji zamówienia: do 15.02.2015 r., przy czym:
1) opracowanie  koncepcji  -  rozwiązania  projektowego  ciągu  pieszo  rowerowego  wraz  

z miejscami odpoczynku i przedłożenie jej zamawiającemu - w terminie 21 dni od dnia
podpisania umowy; 

2) wykonanie  Dokumentacji  Technicznej  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  –
w terminie  3  miesięcy  od  dnia  zaakceptowania  przez  zamawiającego  koncepcji
rozwiązania projektowego ciągu pieszo – rowerowego) wraz z miejscami odpoczynku; 

3) zakończenie  robót  -  w  terminie  do  15.02.2015  r.,  z  tym  że  roboty  bitumiczne  
i oznakowanie poziome muszą być wykonane do 15.10.2014 r. 

2. Miejscem wykonania zamówienia jest: pas drogi krajowej nr 13 na odcinku od miejscowości
Przecław do miejscowości Rosówek, Gmina Kołbaskowo.

3. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady - 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego
robót i podpisania protokołu odbioru. 

ROZDZIAŁ VIII Wadium

1. Wadium  należy  wnieść  w  wysokości  50.000  zł (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych)  
w terminie do dnia 25.04.2014 r. do godziny 10:45. Decyduje moment wpływu środków do
zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto 95124039271111000040991928
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej  (z  tym,  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym),
gwarancjach  bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych,  poręczeniach  udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w  kasie Urzędu Gminy,
pok. nr 12  godz. 8.30 – 14.00.
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3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie  gwaranta  (banku,  zakładu  ubezpieczeń)  do  zapłaty  całej  kwoty wadium

nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  na  pierwsze  żądanie  zamawiającego  (beneficjenta
gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7
bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca,  który  nie  zabezpieczy  swojej  oferty  akceptowaną  formą  wadium  zostanie  

przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach

określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy,
2) wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust 3 ustawy,  nie

złożył  dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. 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 7 ppkt 2.

9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający  zwraca
wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie  wadium na wniosek wykonawcy,  który wycofał  ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium przez  wykonawcę,  któremu  zwrócono
wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie
określonym przez zamawiającego.

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający
zaliczy  wadium  wpłacone  w  pieniądzu  na  poczet  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy.

13. Jeżeli  wadium zostanie  wniesione  w pieniądzu  zamawiający  zwróci  je  wraz  z  odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane
pomniejszonym  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew
pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. W  ofercie  należy  wpisać  nr  konta,  na  które  zamawiający  ma  zwrócić  wadium  
lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
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ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawców z zamawiającym 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
Poniedziałek 8.00 - 16.30,
Wtorek - piątek 8.00 -15.00

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą: 
1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
b) modyfikacje treści siwz,
c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w

art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
d) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
e) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
f) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ

na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
h) oświadczenie  wykonawcy  w  kwestii  wyrażenia  zgody  na  poprawienie  innych

omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
i) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania

ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
j) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
m) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184

i 185 ustawy.
2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
b) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w

art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ

na wysokość ceny,
e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
f) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania

ofertą,
g) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
h) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
i) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184

i 185 ustawy.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz  informacje  faksem  albo  e-mailem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie
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potwierdza  fakt  ich  otrzymania.  W  przypadku  przekazywania  dokumentów  faksem  lub  
e-mailem  dowód  transmisji  danych  oznacza,  że  wykonawca  otrzymał  korespondencję  w
momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia
faktu jej  otrzymania.  Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  za niesprawne działanie
urządzeń wykonawcy.

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres  do  korespondencji  jest  zamieszczony  na  pierwszej  stronie  niniejszej  siwz.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszelkie  pisma  związane  z  postępowaniem  były  kierowane
wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobą  uprawnioną  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  wykonawcami  jest:

Waldemar  Trusewicz,  Urząd  Gminy  Kołbaskowo,  tel.  /+48/  91  311-95-10  (wew.48),
fax. /+48/ 91 311-95-10 (wew. 22), e-mail trusewicz@kolbaskowo.pl 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie  treści  siwz.  Zamawiający
udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem terminu
składania  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  siwz  wpłynie  do
zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w którym  upływa  połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym  mowa  w pkt  9,  lub  będzie  dotyczyć  udzielonych  wyjaśnień,  zamawiający  może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,  o
którym mowa w pkt 9.

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

14. 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  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeżeli  siwz
udostępniana jest na tej stronie.

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o dane zawarte w Programie funkcjonalno
użytkowym  oraz  w  Szczegółowym  opisie  materiałowo  –  technicznym,  przy  czym
Szczegółowy  opis  materiałowo  –  techniczny,  stanowiący  Załącznik  nr  11  do  siwz  jest
doprecyzowaniem  i  uszczegółowieniem  opisu  przedmiotu  zamówienia  określonego  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do siwz. 
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2. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i  uwzględnia  wszystkie  prace określone w opisie
przedmiotu  zamówienia  oraz  w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  i  Szczegółowym
opisie  materiałowo  –  technicznym.  Podana  cena  musi  wynikać  z  obliczeń  w  oparciu  
o załącznik nr 12 do siwz – Wykaz cen. Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić
w Wykazie Cen wszystkie podane tam i opisane pozycje. 

3. Wykonawca  musi  uwzględnić  w  cenie  koszty  stałego  pobytu  na  terenie  budowy
Kierowników Budów, Kierowników robót oraz Nadzoru Autorskiego podczas prowadzenia
danych etapów prac.

4. W  cenie  oferty  należy  skalkulować  wszystkie  koszty  i  czynności  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia. 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
6. Cena  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  niezależnie  od  wchodzących  w  jej  skład

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę  należy złożyć  w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. 19 do 25.04.2014 r.  do godz.
10:45. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4. Oferty  będą  podlegać  rejestracji  przez  zamawiającego.  Każda  przyjęta  oferta  zostanie

opatrzona adnotacją  określającą dokładny termin przyjęcia  oferty tzn.  datę  kalendarzową  
oraz  godzinę  i  minutę,  w  której  została  przyjęta.  Do  czasu  otwarcia  ofert,  będą  one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  25.04.2014 r.  o godz.  11:00 w Urzędzie  Gminy Kołbaskowo
pokój  Nr  8  (Sala  konferencyjna).  Otwarcie  ofert  jest  jawne,  wykonawcy  mogą  w  nim
uczestniczyć.

6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.

7. Informacje,  o  których  mowa w pkt  6  zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
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cena najniższa
------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 %

cena oferty ocenianej

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  ofert  i  dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający poprawi w tekście  oferty oczywiste  omyłki  pisarskie oraz oczywiste  omyłki
rachunkowe (z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonywanych  poprawek) a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian
w  treści  oferty),  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została
poprawiona.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
8. Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryterium(ów)  oceny  ofert

określonym(ych) w siwz.
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,

którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jej  wyboru,  a  także  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

2) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i
prawne,

3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94,  po  którego  upływie  umowa  w  sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający
unieważnia postępowanie.

11. O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi  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.

12. Zamawiający  zwróci  wykonawcom,  których  oferty  nie  zostały  wybrane,  na  ich  wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.
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ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Umowa.
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9

do siwz. 
2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Wykonawca  jest  zobowiązany  wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości  10 % ceny całkowitej  podanej w
ofercie.

2) Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  służyło  pokryciu  roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3) Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wniesione  w:  pieniądzu,
poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej  (z  tym,  że  zobowiązanie  kasy  jest  zawsze  zobowiązaniem  pieniężnym),
gwarancjach  bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych,  poręczeniach  udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w  pieniądzu
zamawiający  przechowa  je  na  oprocentowanym  rachunku  bankowym.  Zabezpieczenie
wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego - 95124039271111000040991928

5) Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku  
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7) W przypadku,  gdy wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  w formie  gwarancji  bankowej  

lub  gwarancji  ubezpieczeniowej,  z  treści  tych  gwarancji  musi  w  szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie  gwaranta  (banku,  zakładu  ubezpieczeń)  do  zapłaty  do  wysokości

określonej w gwarancji kwoty,  nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie
zamawiającego  (beneficjenta  gwarancji  –  Gminy  Kołbaskowo)  zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy,

b) termin obowiązywania gwarancji, 
8) Zamawiający  może,  na  wniosek  wykonawcy,  wyrazić  zgodę  na  zmianę  formy

wniesionego  zabezpieczenia  pod  warunkiem  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  
i nie zmniejszenia jego wysokości.

9) Zamawiający zwróci:
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
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b) 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiającego,  jako  zabezpieczenie  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wykonanych  robót
i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

10) W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie
w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na
14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści
tożsamej  z dokumentem pierwotnym,  pod rygorem realizacji  uprawnień  wynikających
z zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania  w taki  sposób,  aby mógł  on zapoznać  się  z  jego treścią  przed  upływem tego
terminu.

5. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  ścieżki  pieszo-
rowerowej na odcinku Przecław – Kołbaskowo – Rosówek. 
Kod CPV
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne;
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;
45233162-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych;
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych;
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

18



71320000-2 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną;

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego i   Szczegółowego opisu

materiałowo – technicznego koncepcji programowo - przestrzennej. 
2) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego

koncepcji programowo – przestrzennej, obejmującej projekty budowlane we wszystkich
wymaganych branżach oraz projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych branżach.

3) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
4) Uzyskanie  wymaganych  opinii,  sprawdzeń,  uzgodnień  i  zatwierdzeń  dokumentacji

projektowej  wymaganych  przepisami  prawa,  w  tym  uzgodnienia  z  zamawiającym,
ochroną  środowiska  i  innych  wymaganych  do  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na
budowę. 

5) Uzyskanie  przez  Wykonawcę  w  imieniu  Zamawiającego  ostatecznej  decyzji
o pozwoleniu na budowę.

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

7) Wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  wybudowaniu  obiektów  zgodnie
z dokumentacją projektową.

8) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
9) Wykonanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  pozwalającej  na  uzyskanie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
10) Uzyskanie  przez  Wykonawcę  w  imieniu  Zamawiającego  ostatecznej  decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie.

Uwaga:
Szczegółowy  opis  materiałowo  –  techniczny  stanowiący  Załącznik  nr  11  do  siwz  jest
doprecyzowaniem  i  uszczegółowieniem  opisu  przedmiotu  zamówienia  określonego  w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do siwz. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej (w ilości 6 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w
wersji elektronicznej w formacie edytowalnym typu doc., dwg., PDF lub równoważne), z tym
że rysunki techniczne w formacie dwg, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz
pozostałych dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla wykonania robót, w tym:
a) zaprojektowanie ciągu pieszo – rowerowego;
b) zaprojektowanie oświetlenia w zakresie likwidacji kolizji, 
c) zaprojektowanie  miejsc  odpoczynku  (postoju)  wraz  z  elementami  małej  architektury  

(np. ławki, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, nasadzenia zieleni);
d) uwzględnienie  w  projekcie  odwodnienia  ciągu  pieszo  rowerowego  oraz  miejsc

odpoczynku; 
Wykonawca będzie  zobowiązany do wykonania  usług projektowych oraz robót  budowlanych
zgodnie  z  prawem  polskim,  w  szczególności  z  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych. 
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4. Zasadnicze roboty budowlane, w tym:
a) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego;
b) wykonanie oświetlenia w zakresie likwidacji kolizji;
c) wykonanie miejsc odpoczynku (postoju) wraz z elementami małej architektury (np. ławki,

stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, nasadzenia zieleni);
d) odwodnienie ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc odpoczynku;
e) usunięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi;

5. Wykonawca  opracuje  dokumentację  projektową  oraz  wykona  ciąg  rowerowo-pieszy
obejmujący następujący przebieg:
a) odcinek  o  nawierzchni  bitumicznej  w formie  drogi  pieszo-rowerowej  o  szer.  3,0 m,

z wyodrębnionym pasem ruchu pieszych o szer. 1,0 m od miejscowości Przecław (od
skrzyżowania  drogi  krajowej  nr  13  z  drogą  Kurów-Przecław)  do  miejscowości
Kołbaskowo (do wiaduktu drogi krajowej nr 13 nad autostradą A-6);

b) oznakowany przebieg szlaku na odcinku od autostrady A-6 do południowego krańca
zabudowy w miejscowości Kołbaskowo,

c) odcinek  o  nawierzchni  bitumicznej  w formie  drogi  pieszo-rowerowej  o  szer.  3,0 m,
z wyodrębnionym pasem ruchu pieszych o szer. 1,0 m, od miejscowości Kołbaskowo
(od drogi  gruntowej  w kierunku cmentarza)  do  miejscowości  Rosówek (zakończenie
obejmujące  główny  wjazd  na  Tor  motocrossowy  w  Rosówku  i  połączenie
z zaprojektowaną drogą rowerową Rosówek Neu Rosow).

UWAGA: 
W  uzasadnionych  przypadkach,  podyktowanych  szczególnym  ukształtowaniem  terenu  lub
organizacją ruchu, szerokość drogi pieszo-rowerowej może być mniejsza niż określona w lit. a i c
pkt 5.

6. Przedmiot zamówienia został opisany w niżej wymienionych opracowaniach stanowiących
załączniki do siwz:
a) Program Funkcjonalno – Użytkowy – stanowiący załącznik nr 10 do siwz;
b) Szczegółowy opis materiałowo techniczny – stanowiący załącznik nr 11 do siwz, 
c) Warunki  wykonania  i  odbioru  Dokumentacji  Technicznej  oraz  robót  budowlanych  –

stanowiące załącznik nr 13 do siwz;

7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania „koncepcji” rozwiązania projektowego ciągu
pieszo  rowerowego  wraz  z  miejscami  odpoczynku  i  przedłożenia  jej  Zamawiającemu
w terminie  21  dni  od  dnia  podpisania  umowy.  Zamawiający  w  ciągu  14  dni  od  dnia
otrzymania  koncepcji,  zaakceptuje  ją  bądź  zgłosi  ewentualne  uwagi.  Po  zaakceptowaniu
koncepcji  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  przystąpi  do  opracowania  dokumentacji
projektowej (projekt budowlany z elementami wykonawczymi) na przedmiotowe zadanie.

8. Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne warunki techniczne, przyłączeniowe, opinie
i zezwolenia  oraz  pozwolenie  na  budowę  w  ciągu  3  miesięcy  od  zaakceptowania  przez
Zamawiającego  koncepcji  rozwiązania  projektowego  ciągu  pieszo  rowerowego  wraz  z
miejscami odpoczynku, uzyskać pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie, decyzje
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zezwalającą  na  usunięcie  drzew,  zatwierdzenie  stałej  i tymczasowej  organizacji  ruchu.
Wykonawca  musi  wykonać  wtórnik  geodezyjny w  zakresie  niezbędnym  do  przedłożenia
opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapą stanu władania oraz wypisem z rejestru
gruntów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca
winien ująć w cenę oferty.

9. Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  decyzji
pozwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym należącym do Generalnej  Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad o/Szczecin.

10. Uzyskanie  wszystkich  wymaganych  uzgodnień  i  decyzji  związanych  z  wykonaniem
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy Robót.

11. Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po
stronie Wykonawcy Robót.

12. Koszt  zabezpieczenia  terenu  robót  musi  być  ujęty  w  cenę  oferty.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zamawiający wymaga,
aby roboty budowlane prowadzone w obrębie terenów zabudowanych były wykonywane w
sposób  powodujący  jak  najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i
pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W celu bezkolizyjnego korzystania
przez mieszkańców z wjazdów i dojść do swoich posesji, Wykonawca na minimum 2 dni
przed rozpoczęciem robót, doręczy pismo zawiadamiające poszczególnych mieszkańców oraz
Gminę  Kołbaskowo  (forma  pisemna)  o  terminie  i  zakresie  robót  wykonywanych  w tym
czasie.  Wjazdy drogowe na posesje  nie  mogą  być  wyłączone na czas  dłuższy niż  7 dni.
Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub
stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczanie ruchu. Wszelkie spory mogące
wyniknąć  z  powstałej  sytuacji  będą  rozstrzygane  na  indywidualnych  spotkaniach,  przy
udziale  przedstawicieli  –  Gminy  Kołbaskowo,  Inspektora  nadzoru,  Wykonawcy  
i mieszkańców posesji. 

13. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez
Starostę  Powiatu  oraz  Zamawiającego,  organizacją  ruchu  na  czas  budowy.  Do
nieprzewidzianych,  a  wynikających  z  wprowadzonego  sposobu  przebudowy  potrzeb,
Wykonawca wykona i będzie aktualizował organizację ruchu na własny koszt, który należy
ująć w wycenę oferty. 

14. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego winny być  ujęte  przez Wykonawcę w cenę
oferty.

15. Materiały z rozbiórki typu POL-BRUK, kostki granitowe itp. Wykonawca na własny koszt
podda odzyskowi (ułoży na paletach i przetransportuje oraz rozładuje w miejscu wskazanym
przez  Zamawiającego),  pozostałe  materiały  rozbiórkowe  nieprzydatne  Zamawiającemu
Wykonawca podda utylizacji na własny koszt.
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16. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  w  przypadku  braku  Polskich  Norm
przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wykonawca  wyłoniony  w  drodze
postępowania  zobowiązany  będzie  dostarczyć  w/w  dokumenty  przy  odbiorze  końcowym
zadania.  Podczas  realizacji  inwestycji  Wykonawca  udostępni  Zamawiającemu  wgląd
w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 

17. Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.  29 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a mają
jedynie  za  zadanie  sprecyzowanie  oczekiwań  jakościowych  i  technologicznych
Zamawiającego.  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  pod  warunkiem
spełnienia  tego  samego  poziomu  technologicznego,  wydajnościowego  i  funkcjonalnego
przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w
SIWZ  stylistyki  opisanych  elementów  realizujących  przedmiot  zamówienia.  Wykonawca
powołując się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany
wykazać,  że oferowane przez  niego roboty budowlane objęte  ofertą  spełniają  wymagania
określone przez Zamawiającego. 

18. Odtworzenie dróg, chodników, podjazdów, terenów zielonych, nie związanych z realizacją
zadania,  a zniszczonych w trakcie  trwania robót i  koszty z tym związane leżą po stronie
Wykonawcy robót.
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