
k12Pi2M PV 3. 
Ogloszenie nr 521560-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. 

Urzqd Gminy Leoncin: ,,Budowa ulicy Szkolnej w miejscowociach Leoncin i Michalów" 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe 

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu 

0 zamówienie mogq ubiegaé sic wylqcznie zakiady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

dziala1noé, lub dziala1noé ich wyodrçbnionych organizacyjnie jednostek, które bçdq realizowaly 

zamówienie, obejmuje spolecznij i zawodowq integracjç osób bçdqcych czlonkami grup spolecznie 

marginalizowanych 

Nie 

Na1ey podaé minimalny procentowy wskanik zatrudnienia osób na1ecych do jednej lub wiçcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni± 30%, osób zatrudnionych przez zakiady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ4CY 

Postçpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy 

Nie 

Postçpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie 

postçpowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajcy powierzyilpowierzyli prowadzenie 

postçpowania: 

Postçpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj qcych 

Nie 



J&eli tak, na1e4 wymienié zamawiajqcych, którzy wspólnie przeprowadzajq postçpowanie oraz podaé 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw czlonkowskich Unii 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postçpowania wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej - majjce zastosowanie krajowe prawo zamówieñ publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzd Gminy Leoncin, krajowy numer identyfikacyjny 53898100000, ul. ul. 

Partyzantów 3 , 05155 Leoncin, woj. mazowieckie, pañstwo Polska, tel. 227 856 585, e-mail 

ugleoncin@poczta.onet.pl, faks 227 856 585. 

Adres strony internetowej (URL): www.Ieoncin.pI; www.bip.leoncin.pl  

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym mona uzyskaé dostçp do narzçdzi i urzqdzeñ lub formatów plików, 

które nie sq ogólnie dostçpne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Administracja samorzqdowa 

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (/e±eli dotyczy): 

Podzial obowizków miçdzy zamawiajqcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postçpowania, w 

tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postçpowania z zamawiajqcymi z innych pañstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postçpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postçpowania odpowiadaJq pozostali 

zamawiaj4cy, czy zamówienie bçdzie udzielane przez kadego z zamawiajcych indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pelny i bezporedni dostçp do dokumentów z postçpowania mozna uzyskaé pod 

adresem (URL) 

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bcdzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 



Nie 

www.bip.leoncin.pl  

Dostçp do dokumentów z postçpowania jest ograniczony - wiçcej informacji mona uzyskaé pod 

adresem 

Nie 

Oferty tub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu nalezy przesylaé: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przeslanie ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny 

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Za porednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 148 1) osobicie, za porednictwem poslañca, faksu lub przy uyciu 

rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu uslug 

drogq elektronicznq (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) 

Adres: 

Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzdzeñ tub formatów plików, które nie 

sq ogélnie dostçpne 

Nie 

Nieograniczony, pelny, bezporedni i bezplatny dostçp do tych narzçdzi mona uzyskaé pod adresem: 



(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajqcego: ,,Budowa ulicy Szkolnej w miejscowociach 

Leoncin i Michalów" 

Numer referencyjny: KZPA.27 1 .PN.3 .2018 

Przed wszczçciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

11.3) Informacja o moz1iwoci skiadania ofert czçciowych 

Zamówienie podzielone jest na czçci: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu mona skladaé w odniesieniu do: 

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastçpujcych czçci lub grup czeci: 

Maksymalna Iiczba czçci zamówienia, na które moe zostaé udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoé, zakres, rodzaj i ilo dostaw, uslug lub robot 

budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania I wymagañ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

okre1enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugç lub roboty budowlane: Przedmiotem 

zamówienia jest budowa ulicy Szkolnej w miejscowociach Leoncin i Michalów wraz z infrastruktur4 

drogowq oraz budowq przepustu na rowie melioracyjnym F w km 0+465,82. Niniejsza inwestycja- budowa 

ulicy Szkolnej ziokalizowana jest w miejscowoci Leoncin gm. Leoncin obrçb 0007 na dzialkach nr ew. 15/3, 

15/13, 18/2, 62/3 oraz w miejscowoci Michalów gm. Leoncin obrçb 0008 na dzialkach nr ew. 64/1, 67/1, 

69/1, 71/1, 73/1, 75/1, 98/1, 99/1, 81/1, 83/1, 85/4, 85/6, 84/13, 86/34, 86/31, 87/20, 87/21, 87/22, 90/3, 91 

oraz budowa przepustu na rowie melioracyjnym pod projektowanq drogq gminmj (w cigu ulicy Szkolnej) na 



dzialkach nr ew. 18/2, obrçb 0007 Leoncin oraz na dzialkach nr ew. 85/6, 84/7, 84/11, 84/13, 84/9 obrçb 0008 

Michalów, gmina Leoncin wedlug projektów budowlanych autorstwa in. Andrzeja Drzqzgowskiego. 

Zamawiajqcy posiada prawomocne pozwolenia na budowe : decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 452/2017 

z dnia 13.09.2017r., oraz decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 354/20016 z dnia 14.09.2016r. Szczególowy 

opis przedmiotu zamówienia zawierajq przedmiary robot stanowiqce Zalqczniki nr 3 do niniejszej SIWZ oraz 

projekty budowlane , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, projekt stalej 

organizacji ruchu. 

11.5) Glówny kod CPV: 45110000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45233330-1 

45233222-1 

45233290-8 

45233221-4 

45233280-5 

45454100-5 

45111200-0 

45233220-7 

11.6) Calkowita wartoé zamówienia 6ee1i zamawiajqcypodaje informacje o wartoci zamówienia): 

Wartoó bez VAT: 

Waluta: 

(wprzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita maksymalna 

wartoé w calyin okresie obowiqzywania umowy rarnowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

11.7) Czy przewiduje sic udzielenie zamówieñ, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub w art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Okre1enie przedmiotu, wie1koci lub zakresu oraz warunków najakich zostanq udzielone zamówienia, o 



których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

11.8) Okres, w którym realizowane bçdzie zamówienie lub okres, na Wry zostala zawarta umowa 

ramowa lab okres, na Wry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiqcach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczçcia: lub zakoñczenia: 2018-10-01 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.!) WARUNKI UDZIALU W POSTIPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre1onej dzialalnoci zawodowej, o He 

wynika to z odrçbnych przepisów 

Okre1enie warunków: a) Zamawiajqcy nie obe1a warunku udzialu w postçpowaniu dotyczqcego 

kompetencji lub uprawnieñ do prowadzenia okre1onej dzia1a1noci zawodowej, o He nie wynika to z 

odrçbnych przepisów. 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Okre1enie warunków: Zamawiajqcy uzna, 2e Wykonawca znajduje sic w sytuacji ekonomicznej i/lub 

finansowej zapewniajqcej na1eyte wykonanie zamówienia, jee1i Wykonawca wykae, 2e jest 

ubezpieczony od odpowiedzia1noci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1a1noci zwiqzanej z 

przedmiotem zamówienia na sumç gwarancyjnq lie niszq nit: 500 000,00 zlotych, 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosé techniczna lub zawodowa 

Okre1enie warunków: Wykonawca spelni warunek dotyczcy zdo1noci technicznej tub zawodowej, o 

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jee1i wykae, e: wykonal nie wczeniej ni2 w okresie ostatnich 

5 tat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jee1i okres prowadzenia dziala1noci jest krótszy - w tym 

okresie, wykonal 1 tub 2 roboty potegajqcq na budowie tub przebudowie drogi asfattowej o lqcznej 

wartoci mm. 1 000 000,00 zi brutto. oraz dysponuje lub bçdzie dysponowaé osobami zdotnymi do 

wykonania zamówienia tj.: Kierownik robot drogowych (minimum 1 osoba).Niniejsza osoba winna 

posiadaá: • uprawnienia budowtane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeñ w specja1noci 



drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego tub dia osób, które uzyskaly 

uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specja1noci 

konstrukcyjno-inynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowychldróg i lotniskowych dróg 

startowych oraz manipulacyjnych; • minimum 3-letnie dowiadczenie na stanowisku co najmniej 

Kierownika robot (1iczc od daty uzyskania odpowiednich uprawnieñ) w tym inwestycji obejmujqcej 

budowç lub remont drogi kiasy G, Z. 

Zamawiajqcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu 

w postçpowaniu imion i nazwisk osób wykonujqcych czynnoci przy realizacji zamówienia wraz z 

informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreIone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiajqcy przewiduje nastçpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okreLona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

111.3) WYKAZ OSWIADCZE SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF, W CELU WSTIPNEGO 

POT WIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI 

UDZIALU W POSTIPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postçpowaniu 

Tak 

Owiadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

111.4) WYKAZ OSWIADCZEr LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W 

POST1POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 



1) odpisu z wlaciwego rejestru tub z centralnej ewidencji i informacji o dzia1a1noci gospodarczej, jee1i 

odrçbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) owiadczenia wykonawcy o przyna1enoci albo 

braku przyna1enoci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przyna1enoci do tej samej grupy 

kapitalowej wykonawca moe zloyé wraz z owiadczeniem dokumenty bqd2 informacje potwierdzajqce, 

e powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zaklócenia konkurencji w postepowaniu. 

111.5) WYKAZ O~WIADCZET4 LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF, W 

POSTkPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTIPOWANIU: 

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczeniej ni2 w okresie ostatnich 5 tat przed uplywem 

terminu skiadania ofert atbo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu, ajee1i okres 

prowadzenia dzialatnoci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoci, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostaly wykonane, z zalqczeniem dowodów 

okretajqcych czy te roboty budowtane zostaly wykonane naIeycie, w szczegótnoci informacji o tym czy 

roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoñczone, przy czym 

dowodami, o których mowa, sq referencje bqd2 imie dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

ktorego roboty budowtane byty wykonywane, ajee1i z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób 

skierowanych przez wykonawcc do reatizacji zamówienia publicznego, w szczeg61noci 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowtanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnieñ, dowiadczenia i wyksztalcenia niezbçdnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacjq o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. c) dokument potwierdzajqcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzia1noci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialatnoci zwiqzanej z przedmiotem zamówienia 

na sumç gwarancyjnq nie nmiejszq ni2 500 000 ziotych (picéset tysiçcy ziotych). Dokument w swej treci 

powinien zawieraó co najmniej nastçpujqce informacje: - rodzaj ubezpieczenia, - strony umowy 

ubezpieczenia - nazwç zakiadu ubezpieczeñ oraz imiç, nazwisko, adres tub nazwc firmy i jej siedzibç, - 

przedmiot umowy ubezpieczenia (zakres oraz rodzaj dzia1atnoci prowadzonej przez wykonawcç i 

podtegajqcej ubezpieczeniu), - oznaczenie serii oraz nurneru dokumentu ubezpieczenia, - okres, na jaki 

umowa ubezpieczenia zostala zawarta, - sumç gwarancyjna ubezpieczenia, - wysokoé skladki 



ubezpieczeniowej, 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ O~WIADCZb4 LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCk W 

POSTkPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) -111.6) 

Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, potwierdzenie wniesienia wadium, pelnomocnictwo 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.!) OPIS 

IV.!.!) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

9.1. Zamawiajcy 2qda wniesienia wadium w kwocie 50 000 zI (slownie: piçódziesiqt tysiccy zlotych) 9.2. 

Wadium wnosi sic przed uplywem tenninu skiadania ofert. 9.3. Wadium moe bye wnoszone wjednej lub 

w kilku nastçpujqcych formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniqdzu, b) porçczeniach 

bankowych lub porçczeniach spóldzielczej kasy oszczçdnociowo - kredytowej, z tym 2e porçczenie kasy 

jest zawsze porçczeniem pieniçnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

porçczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiçbiorczoci. 9.4. Z treci gwarancji i porçczeñ, 0 

których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikaC bezwarunkowe, 

nieodwolalne i na pierwsze pisemne iqdanie zarnawiajcego, zobowiqzanie gwaranta do zaplaty na rzecz 

zamawiajqcego kwoty okrelonej w gwarancji: 9.4.1. Zamawiajqcy zatrzyma wadium jee1i wykonawca, 

którego oferta zostala wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach okrelonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia na1eytego wykonania 

umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie sic niemoIiwe z przyczyn 

le24cych p0 stronie wykonawcy. d) jee1i wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leqcych p0 jego stronie, nie zloy owiadczeñ lub dokumentów 

potwierdzajqcych okolicznoci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, owiadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omylki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak mo1iwoci wybrania oferty z1oonej przez wykonawcç jako 



najkorzystniejszej 9.5. Wadium wnosi sic przed uplywem terminu skiadania ofert. Wadium wnoszone w 

pieniqdzu wplaca sic przelewem na rachunek bankowy zamawiajqcego nr: 70 80110008 0040 0400 0273 

0172. Kopiç polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca sic z1oy6 wraz z ofertq. 

9.6. Wniesienie wadium w pieniqdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajqcego 

bçdzie skuteczne z chwilq uznania tego rachunku bankowego kwotq wadium (jeeli wplyw grodk6w 

pieniçnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajqcego nastqpi przed uplywem terminu 

skiadania ofert). 9.7. Oryginal dokumentu potwierdzajqcego wniesienie wadium w formach, o których 

mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca skiada wraz z ofertq. 9.8. Jeeli 

wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg gredniego 

kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Poiski (Tabela A kursów 

rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. 9.9. Jee1i 

wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach okrelona w 

walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg gredniego kursu PLN w stosunku do walut 

obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Poiski (Tabela A kursów grednich walut obcych) w dniu 

zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. 9.10. W przypadku wadium wniesionego 

w pieniqdzu oraz z treci gwarancji i porçczeñ, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeeli 

wadium bçdzie wniesione w tych formach, musi wynikaé, 2e wadium zabezpiecza ofertq wykonawcy 

zloonq w postçpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,,Budowa ulicy Szkolnej w 

miejscowociach Leoncin i Michalów" oznaczenie sprawy: KZPA.271.PN.3.2018. 9.11. Za zgod4 

zamawiajqcego wykonawca moe dokonaé zmiany formy wadium na jednq lub kilka form, o któiych 

mowa w pkt 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi bye dokonana z zachowa'niem ciqg1oci 

zabezpieczenia oferty kwotq wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu wykonawca 

mote wyraziC zgodç na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

IV.1.3) Przewiduje sic udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Naley podaC inforrnacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga sic zloenia ofert w postaci katalogów elektronicznych tub dolqczenia do ofert 

katalogéw elektronicznych: 



Nie 

Dopuszcza sic zloenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga sic zloenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza sic z1oenie oferty wariantowej 

Nie 

Z1oenie oferty wariantowej dopuszcza sic tylko z jednoczesnym zIoeniem oferty zasadniczej: 

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcOw, ktOrzy zostanq zaproszeni do udzialu w postçpowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa bçdzie zawarta: 

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systernu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której bçdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego 



systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic z1oenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje sic pobranie ze zloonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogloszeniem) Nie 

NaIey podaó adres strony internetowej, na której aukcja bçdzie prowadzona: 

Na1ey wskazaé elementy, których wartoci bçdi przedmiotem aukcji elektronicznej 

Przewiduje sic ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajqce z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

Na1ey podaó, które informacje zostanq udostçpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

bçdzie termin ich udostçpnienia: 

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postçpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bçdq warunki, na jakich 

wykonawcy bçdq mogli licytowaé (minimalne wysokoci postqpieñ): 

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzçtu elektronicznego, rozwiqzañ i specyfikacji technicznych w 

zakresie pohczeñ: 

Wymagania dotycz4ce rej estracji i identyfikacj i wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 



Czy wykonawcy, którzy nie z1oy1i nowych postqpieñ, zostanq zakwalifikowani do nastçpnego etapu: 

Warunki zamkniecia aukcj i elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem 

Minimalne wymagania, które muszq spelniaé wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstçpnych bez 

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Na1ey podaé informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagañ zamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokoci nagrod dia wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiqzania stanowice podstawç do skiadania ofert, jee1i zamawiajqcy przewiduje nagrody: 

Wstçpny harmonogram postçpowania: 



Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzañ: 

Na1e4 podaé informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujce minimalne wymagania, którym muszq odpowiadaá 

wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której bçdzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostepny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urzqdzeñ informatycznych: 

Sposób postçpowania w toku licytacji elektronicznej, w tyrn okre1enie minimalnych wysokoci postqpieñ: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie zloy1i nowych postapieñ, zostanq zakwalifikowani do nastçpnego etapu: 

Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamkniçcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dia stron postanowienia, które zostanq wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 



Wymagania dotyczqce zabezpieczenia na1eytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje sic istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Na1ey wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiajqcy przewiduje zmianç postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treci oferty, pod 

warunkiem spelnienia przeslanek ustawowych okre1onych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiajqcy, 

zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mo1iwoci dokonania zmiany niniejszej umowy 

w zakresie: 1) zakresulsposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jee1i zmiany te sq korzystne dia 

Zamawiajqcego lub nie dalo sic ich przewidzieé w chwili zawarcia umowy, a w szczeg61noci w sytuacji 

pojawienia sic na rynku nowych rozwiqzañ technologicznych i materiabowych, 2) zakresu realizacji robot w 

przypadku wystqpienia zmiany oko1icznoci powodujqcej, e: a) wykonanie czçci zakresu robot nie 1ey w 

interesie publicznym, czego nie mona bybo przewidzieé w chwili zawierania umowy lub, b) wykonanie 

czçci zakresu robot nie jest mo1iwe, z przyczyn nie1eqcych p0 stronie Zamawiajqcego i Wykonawcy, przy 

odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia nale±nego Wykonawcy, 3) terminów realizacji; Zamawiajqcy 

przewiduje mo1iwoé zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) je1i pojawily sic oko1icznoci, 

których nie mona bybo przewidzieé w chwili zawierania umowy, zwlaszcza w przypadku wystqpienia 

potrzeby realizacji robot dodatkowych, b) je1i dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazabo sic 

niemo1iwe z powodów, za ktOre nie ponosi odpowiedzia1noci Wykonawca, a w szczeg61noci wniesienia 

przez Zamawiajqcego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy, lub wynikniçcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejqcymi 

uzbrojeniami, c) wystqpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. d) wystqpienia warunków gruntowych realizacji inwestycj i, znaczqco 

odbiegajqcych od opisanych w dokumentacji technicznej, e) wstrzymania realizacji projektu przez 

Zamawiajqcego z przyczyn nie 1eqcych p0 stronie Wykonawcy, f) wystqpienia opónienia w uzyskiwaniu 

decyzji i uzgodnieñ wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub 

w stosunku do innych przepisów. 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu 

realizacji robot, 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 6) 

robot zamiennych, jee1i sq one uzasadnione koniecznociq zwiçkszenia bezpieczeñstwa wykonywania robot 



budowlanych tub usprawnienia procesu budowlanego, p0 wczeniejszym uzgodnieniu mo1iwoci 

wprowadzenia rozwiqzañ zamiennych - bez koniecznoci zwiçkszania wynagrodzenia ryczaltowego 

Wykonawcy, 7) robot zamiennych, jee1i nie odstçpujq one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu tub 

warunków pozwolenia na budowç w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., 

poz. 290 z pón. zm.) z zastrzeeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z 

pon. zm.), P0 wczeniejszym uzgodnieniu mo1iwoci wprowadzenia rozwiqzañ zamiennych - bez 

koniecznoci zwiçkszania wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy, 8) wszelkich zmian, w przypadku, gdy 

nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepisów prawa w zakresie majqcym wplyw na realizacjç 

przedmiotu umowy, 3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzqdzenie podpisanego 

przez Strony Protokohi koniecznoci okre1ajqcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wystqpienie co 

najmniej jednej z oko1icznoci wymienionych w ust. 2. Protokól koniecznoci bçdzie zalqcznikiem do 

aneksu, o którym mowa w ust. 7. 4. W przypadku zmian dotycz4cych dodatkowych robot budowlanych, 0 

których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówieñ publicznych, Wykonawca jest 

zobowiqzany niezwlocznie zawiadomiá Zamawiajcego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy 

koniecznoci wykonania robot dodatkowych, jednak nie póniej ni2 5 dni liczqc od dnia powziçcia 

wiadomoci przez Wykonawcç o zaistnialej sytuacji. 5. W przypadku wynikniçcia w czasie realizacji 

przedmiotu umowy koniecznoci wykonania robot dodatkowych, o których mowa w ust. 2, i ktOre s 

niezbçdne do prawidlowej realizacji ca1oci tub czçci przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiqzuje sic nie 

wykonywaé ich przed zawarciem aneksu do Umowy, uwzgtçdniajqcego ich wykonanie, pod iygorem 

zrzekniçcia sic ewentualnego wynagrodzenia z tytuhi ich wykonania. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 

4 i 5 Wykonawca ma obowizek kontynuowaé realizacjç pozostalego zakresu umowy, o He roboty dodatkowe 

lub niewykonanie czçci przedmiotu Umowy nie przeszkadzajq w jego prawidlowej realizacji. 7. Wszetkie 

zmiany umowy bçdq dokonywane wyl4cznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem 

niewanoci. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostçpniania informacji o charakterze poufnym (jeeii doiyczy): 

rodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu: 

Data: 2018-03-12, godzina: 09:30, 



Skrócenie terminu skiadania wniosków, ze wzglçdu na pilnq potrzebç udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 

Wskazaá powody: 

Jçzyk lub jçzyki, w jakich mogq byó sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w 

postçpowaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania grodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

rodków z pomocy udzielonej przez pañstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które mialy bye przeznaczone na sfinansowanie caloci lub czcci zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, jee1i grodki sluqce 

sfinansowaniu zamówieñ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajqcy zamierzal 

przeznaczyC na sfinansowanie caloci lub czçci zamOwienia, nie zostaly mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAL4CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ4CE OFERT CZ1SCIOWYCH 

WOJT GJ1INY 

GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 

,el./fax 22 785-65-82(85) 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66-399, BEGUN: 01327047 


