SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
którego przedmiotem jest:
Przebudowa części nawierzchni utwardzonej na działce nr 47 obręb 19 Pruszcz Gdański i na wykonanie budowy
i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Firmy ERONTRANS Sp. z o.o. przy ul.
Grunwaldzkiej 64B w Pruszczu Gdańskim.

Postępowanie nr 2/2019
Termin składania ofert: do dnia 17.09.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10:30

Pruszcz Gdański 27 sierpnia 2019
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Eron
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1.

ZAMAWIAJĄCY:

Erontrans Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64B, PL 83-000 Pruszcz Gdański
Sad Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000188378, NIP PL5890011743, REGON 190255764
Tel. + 48 058 773 93 00, Fax +48 058 773 93 33 e-mail: erontrans@erontrans.pl
http://www.erontrans.pl
2. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
realizowane w ramach projektu pn: Przebudowa części nawierzchni utwardzonej na działce nr 47 obręb 19
Pruszcz Gdański i na wykonanie budowy i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na
terenie Firmy ERONTRANS Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 64B w Pruszczu Gdańskim.
2.2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy odręne.
2.3. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi zapisami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ, w tym załączników do SIWZ.
2.4. Zamówienie będzie realizowane na rzecz Erontrans Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz
Gdański
2.5. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:
- na stronie internetowej Zamawiającego www.erontrans.pl
- na stronie www.przetargi.e-gospodarka.pl
- na stronie www.oferteo.pl
- na stronie www.olx.pl
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części nawierzchni utwardzonej na działce nr 47 obręb 19
Pruszcz Gdański i na wykonanie budowy i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na
terenie Firmy ERONTRANS Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 64B w Pruszczu Gdańskim. Zakres prac
obejmuje:
3.1.1. Roboty budowlane:
a) roboty budowlane – drogowe w zakresie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową wraz z
rozbiórką istniejącej nawierzchni z płyt drogowych;
b) instalacje sanitarne - kanalizacja deszczowa, w tym wykonanie nowego odprowadzenia wód
opadowych wraz z separatorem.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( zwany dalej OPZ) jest zawarty w dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik nr 1a i 1b do niniejszego postępowania.
Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej
podstawy wyliczenia ceny oferty. Przy wyliczeniu ceny oferty, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które
są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, bądź zaproponowanym
rozwiązaniem alternatywnym w oparciu o załączone badania geologiczne.
Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ale dopuszcza składanie ofert alternatywnych.
Wykonawca może zaproponować rozwiązanie w oparciu o załączone badania geologiczne Załącznik nr 2.
3.3. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej terenu prac budowlanych.
3.4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym
prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał
wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a
także aby spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SIWZ.
3.5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści wszelkiej dokumentacji, opisie przedmiotu
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zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie
wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane
znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody,
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom,
materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający
podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić
zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robót za pomocą znaków towarowych,
patentów, pochodzenia.
3.6. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie prowadzącym działalność spedycyjną – transportową a
utrzymanie ruchu na placu jest priorytetem, co Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, szczególnie podczas
organizacji i bezpieczeństwa prowadzenia prac .
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do dnia 29.11.2019
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć wraz z ofertą
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie.
5.1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
5.1.3.1. W zakresie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
5.1.3.2. W zakresie potencjału osobowego Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował: minimum jedną osobą w funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz
posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności i zakresie o którym mowa w postępowaniu oraz kierownika robót sanitarnych posiadającego ca
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami sanitarnymi w zakresie o którym mowa w
postępowaniu.
Uwaga: Wymagania od Wykonawcy z którym będzie zawierana umowa w ramach potencjału osobowego
Zamawiający informuje, iż do realizacji przedmiotowego zamówienia , od Wykonawcy z którym będzie zawarta
umowa będzie żądał przedłożenia wykazu osób z uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza posiadanie w
ramach potencjału osobowego w powyższym zakresie jedną osobę posiadającą jednocześnie więcej niż jedno z
wymaganych uprawnień .
Uwagi:
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1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332ze zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych wart.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2016, poz. 65).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym –prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4 ) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) –dla osób,
które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Zamawiający zastosuje do przedmiotowego postępowania procedurę odwrócona tj. najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
(najwyżej) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności na które powołuje się w dokumentacji ofertowej.
6.4.1. Zamawiający może wezwać do wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
może żądać:
a. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykazu osób posiadających uprawnienia
budowlane (opisane w pkt. 5.1.3.2 SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6.5. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
6.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
bez podania przyczyny jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy
niż ten który uzyskał najwyższą ilość punktów bez podania przyczyny.
6.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku
obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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7.1. W postępowaniu 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 2017r.
poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1219)
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Andrzej
Kamiński +48 502 785 817
7.4. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania: 2/2019 należy
kierować:
 pisemnie na adres: Erontrans sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 63B 83-100 Pruszcz Gdański
 drogą elektroniczną na adres email: a.kaminski@erontrans.pl
 faksem : (58) 773-93-33; tel.: (58) ; 773-93-00
7.5. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka
korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka korespondencja będzie
prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wykonawca przygotowuje ofertę w oparciu o projekt i może
przedstawić rozwiązanie alternatywne w oparciu o załączone badania geologiczne.
9.2 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.3 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
9.4 Pełnomocnictwo –jeżeli dotyczy -musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż
język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
9.5 Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za
zgodność z oryginałem”.
9.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, lub
oświadczeń , o których mowa lub innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument
złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski.
9.8. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9.9. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez
osoby uprawnione.
9.13. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
9.13.1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
9.13.2.Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu -wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
9.13.3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
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9.13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje
poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
9.13.5. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku
„ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
9.13.6. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające
uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie
to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
9.13.7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert,. koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną
otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty.
9.13.8. Po stwierdzeniu, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
9.13.8.1 zmiany zostaną dołączone do oferty,
9.13.8.2 w przypadku ofert wycofanych, koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie otwierana i zostanie
zwrócona na jego wniosek.
10.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
oraz opisane
nazwa(firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Zamawiający: Erontrans sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 63B 83-100 Pruszcz Gdański
Przebudowa części nawierzchni utwardzonej na działce nr 47 obręb 19 Pruszcz Gdański i na wykonanie
budowy i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Firmy ERONTRANS Sp. z
o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 64B w Pruszczu Gdańskim:
2/2019
Nie otwierać przed dniem 17.09.2019 r. do godz. 10:30
10.2. Ofertę należy złożyć Biurze Zamawiającego , ul. Grunwaldzka 63B 83-100 Pruszcz Gdański, w
nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

17.09.2019

do godz.

10:00

10.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
10.3.1. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
10.3.2. złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 10.2 SIWZ miejscu,
10.3.3. złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 10.1SIWZ–uniemożliwiający identyfikację oferty,
lub postępowania, którego dotyczy.
10.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w dniu
17.09.2019
o godz.
10:30
10.5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu i sprawdzeniu/weryfikacji ofert zamieści na stronie internetowej
informację o wyborze Wykonawcy.
11.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym jest cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu
zamówienia podana w punkcie 5 Formularza ofertowego.
11.2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
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11.3. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego
Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w
przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu
zamówienia.
11.4. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki
ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem.
11.5. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w
szczególności podatek VAT.
11.6. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki
podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej zobowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
11.7. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o
jednostkę).
11.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe:
L.p.

Kryterium

1
2
3

Cena oferty brutto w PLN (C)
Czas realizacji robót (R)
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty
budowlane ( okres udzielonej gwarancji i
rękojmi na wykonane roboty) (G)
ŁĄCZNIE
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Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

60%
20%

70,00 punktów
15,00 punktów

20%

15,00 punktów

100%

100,00 punktów

12.2 Za najkorzystniejszą/ najwyżej oceniona zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego
miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
12.3. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: LP= P(C)+ P(R)+ P(GRB) gdzie:
LP
Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
P(C)
Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium: Cena
P(R)
Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium:
Czas realizacji robót
P(GRB) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium :
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane
12.4. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasad:
12.4.1. Zasady oceny ofert wg kryterium Cena:
W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
C min
P(C) =-----------------------x 60
Cb
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gdzie:
P(C)
C min.
Cb

Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Cena
Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena oferty badanej*

12.4.2. Zasady oceny ofert wg kryterium Czas realizacji robót:
12.4.2.1. Ocena kryterium ( R) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
punktu 7 Formularza oferty- Zał. nr 2 .

Punkty przyznane zostaną według poniższych zasad:
„Czas realizacji robót”(R):
Zamawiający będzie oceniał zadeklarowany czas realizacji robót przez Wykonawcę
poniżej przewidywanych 2 miesięcy (licząc od dnia przekazania placu budowy).
zaoferowana czas realizacji robót (poniżej 2 miesięcy)
R= ---------------------------------------------------------------------------------------------------x 20%
najniższy zaoferowany czas realizacji spośród wszystkich ofert

Max. Liczba
punktów

20,00 pkt.

12.4.3. Zasady oceny ofert wg kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane”(GRB):
12.4.3.1. Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w pkt.
8 Formularza ofertowego- Załączniku nr 3 .
12.4.3.2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Górna granica ocenianej gwarancji na wykonane
roboty wynosi 48 miesięcy.
12.4.3.3. Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane będzie dłuższy niż minimalne 24 miesiące
„Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane”(GRB):
Zamawiający będzie oceniał okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane ponad wymagany okres 24 miesięcy (licząc od dnia
odbioru końcowego).
zaoferowana ilość miesięcy gwarancji i rękojmi w
ofercie badanej (powyżej 24 miesięcy)
GRB= ----------------------------------------------------------------------------------------------x 20%
najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji i rękojmi
spośród wszystkich ofert

Max. Liczba
punktów

20,00 pkt.

Uwaga: W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze ilości oferowanych miesięcy lub wpisze 24 miesiące w
kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane” w pkt. 8 Formularza ofertowego
(Załącznik nr 3 do SIWZ), Zamawiający uzna , iż Wykonawca oferuje 24 miesiące okres gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego- oferta spełnia warunki udziału , ale Wykonawca otrzymuje
0,00 pkt.
12.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.
12.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający przeprowadzi dodatkowe negocjacje
w celu wyłonienia wykonawcy.
12.7. Wykonawcy mogą złożyć dodatkowe.
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
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OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
13.1. Umowa zostanie zawarta najpóźniej 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego.
13.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
14.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
14.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
14.3. Zabezpieczenie będzie potrącane z płatności wynikających z wystawianych przez Wykonawcę dla
Zamawiającego faktur, najpóźniej z ostatniej faktury - końcowej.
14.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych § 12 wzoru umowyZałącznik nr 5 do SIWZ.
15.INFORMACJE KOŃCOWE

15.1.Zamawiający nie przewiduje:
15.1.1.zawarcia umowy ramowej,
15.1.2.rozliczania w walutach obcych,
15.1.3.aukcji elektronicznej,
15.1.4.ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
15.1.5.zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
15.1.6. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
15.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy niż ten który uzyskał najwyższą ilość
punktów bez podania przyczyny. Uzyskanie najwyższej ilości punktów nie jest jednoznaczne z wyborem
najkorzystniejszej oferty.
15.3.Zakres i warunki zmian zawartej umowy -kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr
5 do SIWZ (Wzór umowy) – umowa do negocjacji. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie
w zakresie formy rozliczenia na ryczałt.
16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał
oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i unieważnienie postępowania.
17. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO
17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 64B, 83-100
Pruszcz Gdański , tel. / fax. 58 773 93 00 / 773 93 33;
 inspektorem ochrony danych osobowych w ERONTRANS sp. z o. o. jest Piotr Wysocki
e-mail: iso@erontrans.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
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 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;
 nie przysługuje Pani/Panu :
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych**;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO***.
17.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art.13 lub art.14 RODO
względem osób fizycznych ,od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie
zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ)
18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Lp. Oznaczenie załącznika
Nazwa załącznika
1
Załącznik nr 1a 1b –OPZ
Projekty
Załącznik nr 2- WB
Wyniki badań geologicznych
2
Załącznik nr 3- FO
Formularz ofertowy
3
Załącznik nr 4 –WOIP.
Wzór oświadczenia dotyczącego poleganiu na zasobach innych
podmiotów
4
Załącznik nr 5-WU
Wzór umowy z załącznikami
5
Załącznik 6-WYCENA
Zakres drogowy - nawierzchni do wykonania
ROBÓT
Zakres wod-kan
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 11 niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

UWAGA

Wykonawca po zapoznaniu się z wynikami badań geologicznymi może
zaproponować rozwiązanie alternatywne do projektowanego które w jego ocenie
spełni wymagania Zamawiającego.
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