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 Gmina Lipnica Wielka  

         z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518 

 

 

Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na 

 

 

„Wykonanie remontów dróg gminnych  i rolniczych na 

terenie gm. Lipnica Wielka w roku 2018 z podziałem na 

części. ”                                                                  

 
 
 

Zatwierdzam 
                 

Lipnica Wielka, dn.16.07.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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Rozdział 1. Informacja o zamawiającym  
Gmina Lipnica Wielka 

NIP: 7352841452 

Miejscowość: Lipnica Wielka  

Adres: 34-483 Lipnica Wielka 518 

Strona internetowa: www.lipnicawielka.pl 

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30 

tel./fax 18 26 345 95/18 26 345 97 

znak postępowania  271.4.2018 

e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia  
 Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą 
„ustawą”. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy pzp. 

2. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa 
ustawy.   

3. Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia 
 Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 Strona internetowa Zamawiającego (www.lipnicawielka.pl) 

 Biuletyn Zamówień Publicznych  

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych i rolniczych   

2. Całość zamówienia została podzielona  na 5 części: 

Cześć 1:  Remont drogi  gminnej „Centrum‐ drogi i place” dz. nr ew. 9227, 9226 

Cześć 2:  Remont drogi  rolniczej Centrum „Karłówka” dz. nr ew. 12336, 12266     

Cześć 3:  Remont drogi  rolniczej Przywarówka   dz. nr ew. 926     

Cześć 4:  Remont drogi gminnej Przwarówka „DO Węgrzynów”  dz. nr ew. 452, 501, 876     
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Część 5: Remont drogi gminnej Centrum dz. nr ew. 12043 

  3.  Szczegółowy  zakres  robót  został  wyszczególniony w  załącznikach  do  siwz  ‐  przedmiarach 

robót oraz  szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania o odbioru robót.  

4.  Informacja na temat możliwości złożenia oferty częściowej:  

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną liczbę części. 

5.  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  części 

zamówienia. 

Opis części zamówienia: 

 

Cześć 1:  Remont drogi  gminnej „Centrum‐ drogi i place” dz. nr ew. 9227, 9226 

lp.  lokalizacja, nazwa drogi, nr ew. działki, 

krótki opis 

Zakres robót: 

1. Lipnica Wielka, sołectwo Centrum „drogi i 

place”  dz. nr ew. 9227, 9226, nawierzchnia 

bitumiczna,  

» roboty przygotowawcze; 

» podbudowa;  

» nawierzchnia i pobocza 

 

Cześć 2:  Remont drogi  rolniczej Centrum „Karłówka” dz. nr ew. 12336, 12266     

lp.  lokalizacja, nazwa drogi, nr ew. działki, 

krótki opis 

Zakres robót: 

1. Lipnica Wielka, sołectwo Centrum droga 

rolnicza „Karłówka”  dz. nr ew. 12336, 

12266 w km 0+000-0+180 szer. 3,00 m, 

nawierzchnia bitumiczna 

» roboty przygotowawcze; 

» odwodnienie; 

» podbudowa;  

» nawierzchnia i pobocza 

» roboty wykończeniowe 
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Cześć 3:  Remont drogi  rolniczej Przywarówka   dz. nr ew. 926     

lp.  lokalizacja, nazwa drogi, nr ew. działki, 

krótki opis 

Zakres robót: 

1. Lipnica Wielka, sołectwo Przwarówka  droga 

rolnicza dz. nr ew. 926 w km 0+000-0+350 

szer. 3,00 m, nawierzchnia tłuczniowa  

» roboty przygotowawcze; 

» podbudowa;  

» roboty wykończeniowe 

 

Cześć 4:  Remont drogi gminnej Przwarówka „DO Węgrzynów”  dz. nr ew. 452, 501, 876     

lp.  lokalizacja, nazwa drogi, nr ew. działki, 

krótki opis 

Zakres robót: 

1. Lipnica Wielka, sołectwo Przywarówka  

droga gminna „Do Węgrzynów” dz. nr ew. 

452, 501, 873 w km 0+060-0+310 szer. 3,00 

m, nawierzchnia bitumiczna 

» roboty przygotowawcze; 

» odwodnienie; 

» podbudowa;  

» nawierzchnia  

» roboty wykończeniowe 

 

Cześć 5:  Remont drogi gminnej Centrum dz. nr ew. 12043     

lp.  lokalizacja, nazwa drogi, nr ew. działki, 

krótki opis 

Zakres robót: 

1. Lipnica Wielka, sołectwo Centrum dz. nr ew. 

12043, nawierzchnia bitumiczna 

» roboty przygotowawcze; 

» podbudowa;  

» nawierzchnia i pobocza 

Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją i przedmiarem robót 

konieczne do uwzględnienia: 

1) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; 

2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 

3) uporządkowanie terenu  po budowie. 

Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia 

wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź 

rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
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urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, 

aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 

zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych 

niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w 

dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 

2. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności  

(tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) przy realizacji 

zamówienia były  przez  Wykonawcę  -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy 

zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione  na  podstawie umowy o pracę. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań  określa projekt  umowy  (zał. do SIWZ).  

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV)   

45.23.31.40-2 Roboty drogowe 

Rozdział 4. Oferty częściowe 
1. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
Rozdział 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

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

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych prac w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z 

przedmiotem niniejszego zamówienia - dla wszystkich części.  Przez prace podobne 

Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia 

podstawowego.  Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:  

1. zwiększenia zakresu o remont kolejnych fragmentów wskazanych dróg lub fragmentów 

nowych dróg  wraz z ewentualnym ich odwodnieniem. 
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2. zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej  zostaną udzielone na 

podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez 

Zamawiającego kosztorysem. 

3. zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy 

na roboty wskazane w pkt 2 jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z 

dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego 

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia 

oszczędności z postępowań lub przesunięcia środków finansowych.  

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia część 1  i część 2: do 10 września 2018 r.  

Termin wykonania zamówienia część 3, część 4 i część 5: do 28  września 2018 r.  

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę – gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z 

przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.     

2. Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie 

ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie 

Umowy zobowiązany jest Wykonawca. 

Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia warunków: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek 
za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do 
SIWZ.    

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
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3)  zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże że: 

a) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 
niniejszego zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi: 

-  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez uprawnienia 
budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 
art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub prawo do 
świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

Składając ofertę na jedną lub więcej części(dwie, lub trzy lub cztery…) wystarczy, że 
wykonawca wykaże jedną osobę na w/w stanowisko. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust.1 
muszą spełniać łącznie.  

4. Z treści dokumentów składanych przez Wykonawcę musi jednoznacznie wynikać, że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym 
rozdziale. 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem tegoż 
postępowania, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
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sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 ustawy.  

9. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane - wykonane w charakterze podwykonawcy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust.1, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust.1. 

 

Rozdział 8.  Podstawy wykluczenia wykonawcy  

1. Z postępowania o zamówienie wyklucza się wykonawców w przypadkach, o których 
mowa w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp, tj. 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12)   wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie 
przewiduje dodatkowych przesłanek wykluczenia wykonawcy. 

3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
rozdziale 8 ust. 2  SIWZ. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. [art. 26ust 2/ustawy pzpJ. 

5.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie 
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zamówienia. [art. 24 ust 12 ustawy pzp] 

6.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. [art. 24 ust 4 ustawy pzpJ 

Rozdział 9.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia  w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w 
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia o którym mowa w rozdz. 9 ust.  1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym  mowa w rozdz. 9 ust. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie 
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i 
jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, 
w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
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5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.  

6. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126). 

9. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty: 

1) Formularz ofertowy  – Załącznik Nr 1 do SIWZ  

10. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp 

tj. następujących dokumentów [art. 26 ust. 2 ustawy pzp): 

10.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 

uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

Zamawiający wymaga, aby personel Wykonawcy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia w funkcji kierownika budowy, posiadał kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej  

-Składając ofertę na jedną lub więcej  części  wystarczy, że wykonawca wykaże jedną osobę 

na w/w stanowisko.  

Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawień tj. 

decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do 

właściwej Izby Zawodowej.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 

ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

12. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału  lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności. o 

których mowa w pkt. 10.1. SIWZ. jeżeli [art. 26 ust 6 ustawy pzp] 

a) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 

dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W 

takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów [art. 26 ust. 2f ustawy pzp]. 
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Rozdział 10. Informacje o ofercie wspólnej i podwykonawcach   
1. Oferta wspólna  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą 
ustanowić pełnomocnika. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do: 

1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub  

2) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

6. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia. 

2.  Informacja o podwykonawcach 

1) Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dot. obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców.   

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże na formularzu powyższych informacji, 
Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

4) W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w złożonej ofercie na zasoby 
podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych w dołączonej informacji Zamawiający zobowiązany jest podać 
nazwę podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia, jaką będzie on wykonywał. 

3. Dodatkowe informacje, zasady dotyczące podwykonawca znajdują się w projekcie umowy 

zał. nr 4 do SIWZ.  
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Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe,  osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 18 26 345 97; lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 

9 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których w PZP lub Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1126) przewidziano wyłącznie formę pisemną lub złożenie ich w oryginale. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
(w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego, na nr faksu lub adres 
e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma). 

3. Językiem do porozumiewania się jest język polski. 

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) Marzena Polaczek – e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl (od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 7:30 – 15:30) 

2) Piotr Zborek – e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl (od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 7:30 – 15:30) 
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6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie pod adres: Urząd Gminy Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka  
Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (+48) 18-26-345- 97 lub na adres e-mail: 
przetargi@Lipnicawielka.pl 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż: 

 na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy pzp) - 
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy pzp,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.  

7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 
udostępniona na stronie internetowej  

Rozdział 12.   Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

Rozdział 13.  Termin związania ofertą 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
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3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

Rozdział 14.  Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Gmina Lipnica Wielka  

34-483 Lipnica Wielka 518  

OFERTA NA: „Wykonanie remontów dróg gminnych i rolniczych na terenie  gm. 
Lipnica Wielka w roku 2018 z podziałem na części. ” 

Część  nr …………/części……….. 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

01.08.2018 r. godz. 10:15  

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo  
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część (zakres) zamówienia 
podwykonawcom, w ofercie musi podać, która z części zostanie im powierzona. Brak 
złożenia oświadczenia o podwykonawcach zostanie uznany jako informacja, że całość 
zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

6. Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

2) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

3) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 



 

 

„Wykonanie remontów dróg gminnych i rolniczych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 

2018 z podziałem na części. ”                                                                              znak 271.4.2018 

 

19 

 

 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

Rozdział 15.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert oraz czynności po 
dokonaniu otwarcia ofert 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej,               
34-483 Lipnica Wielka nr 518, pokój nr 2 (dziennik podawczy), w terminie do dnia 
01.08.2018 r., godz. 10:00.  

 Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka nr 
518,  pokój nr 10 ( na 1 piętrze), dnia 01.08.2018  r., godz. 10:15. 

 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 

 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach 

 Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu otwarcia ofert. 

 Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert [art. 87 ust. 1 ustawy pzp] 
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 Omyłki w ofercie.  Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, w  

 widoczną mylną pisownie wyrazu; 

 ewidentny błąd gramatyczny; 

 niezamierzone opuszczenie wyrazu bądź jego części; 

 ewidentny błąd rzeczowy; 

 rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, uznając za prawidłową cenę 
wynikającą z dokonanych działań matematycznych służących wyliczeniu ceny. 

 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

 Zamawiający poprawi w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 O dokonanych poprawach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  Brak zgody Wykonawcy na poprawienie omyłki 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści 
oferty, musi być wyrażony na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W 
przypadku braku sprzeciwu wykonawcy w tym terminie, uznaje się iż Wykonawca wyraża 
zgodę na poprawienie ww. omyłki. 

 Oferty o takiej samej cenie lub koszcie. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach  

12. Rażąco niska cena - zasady oceny  

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie:  



 

 

„Wykonanie remontów dróg gminnych i rolniczych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 

2018 z podziałem na części. ”                                                                              znak 271.4.2018 

 

21 

 

 

 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 
2008 oraz z 2016 r. poz. 1265, z późno zm.); 

 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązkach w miejscu, w którym realizowane jest zamówienia; 

 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

  powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy; 

 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy pzp lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, chyba,  że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. . 

 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na Wykonawcy. 

Rozdział 16.   Opis sposobu obliczenia ceny oraz czynności po dokonaniu otwarcia ofert 
1. Na druku oferty należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) w tym: 

wynagrodzenie netto + należny podatek VAT. 

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą i nie może jej zmienić po 
złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 

3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia. 

4. Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres prac, o którym mowa w Rozdziale 3 
SIWZ oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia 
przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku VAT od towarów i usług.  
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5. Cena końcowa oferty będzie podana przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN),  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie  płatności i zobowiązania będą 
realizowane jedynie w złotych polskich.  

6. Obowiązująca forma wynagrodzenia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie      
ryczałtowe jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji zamówienia       
publicznego. 

7. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ustawy  Pzp. 

8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę, którego  oferta  została  poprawiona. 

9. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  
wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  
między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz  
dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej  treści  (za  wyjątkiem  opisanych  w  art. 87 
ust. 2 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych). 

10. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP)  

11. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w PLN 

12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 17.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 
się z zapisami SIWZ. 

2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena –  60 %  - 60 pkt 

2) Gwarancja –  40%   - 40 pkt  
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1) Kryterium Cena – C 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.  

Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 

Uwzględniając kryterium cena – 60 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu 
wzoru: 

Ilość punktów C = 
C min 

X  60 pkt  =  ……… punktów  
Co 

gdzie:  

C min- cena brutto oferty najtańszej  

C o     - cena brutto oferty ocenianej  

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 
punktów  

2) Kryterium Gwarancja – G  

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na  
roboty objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu Oferty.  

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy 
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.  

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy 
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 
miesięcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów, tj. 40, a wartość podana w formularzu ofertowym (dłuższa niż 
60 miesięcy) zostanie wpisana do umowy. 

 Uwzględniając kryterium gwarancja – 40 pkt  ocena oferty dokonana zostanie przy 
zastosowaniu wzoru:  
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Ilość punktów G = 

Okres gwarancji 
danej oferty 

X  40 pkt  =  ……… punktów  
Najdłuższy możliwy 

okres gwarancji 

Podana przez oferenta gwarancja wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 40 
punktów  

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, 
stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem 
wagi procentowej danego kryterium, obliczonych według wzoru: 

P = C + G  

gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”  

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.  

1.  Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. 
Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów. 

2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 Kryterium nr 1 – Cena – 60 %  

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt,  

 Kryterium nr 2 – termin gwarancji– 40%  

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 18.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adresy Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, 
zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny i łączną 
punktację, 

2) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 
zawarte w pkt 1) na stronie internetowej Zamawiającego: www.lipnicawielka.pl 

3. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym 
Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie 
przesłane w inny sposób, umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 
wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona 
tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy pzp lub w 
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze. 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, 
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

6. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy na 
warunkach wynikających z postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto 
podanej w ofercie dla każdej z części  na które składana jest oferta w jednej lub kilku 
następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu,  

Zabezpieczenie	wnoszone	w	pieniądzu	Wykonawca	zobowiązany	będzie	wnieść	przelewem	na	

rachunek	 bankowy	 Zamawiającego	 w	 Banku:	 Bank	 Spółdzielczy	 w	 Jabłonce	 ‐	 nr	 rachunku															

16	8798	0002	0000	0000	1964	0009	 	 	z	dopiskiem:	„Zabezpieczenie	–	wykonanie	remontów	

dróg	gminnych	część	nr	…………….,	części	nr	………………..	.	

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych,  

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240) 

2. Zamawiający  nie  wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach  przewidzianych 
w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 

3. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i 
bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 
lub poręczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 
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6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji 

jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 

klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

Protokołu Odbioru Końcowego), na cały okres gwarancji jakości i rękojmi.  

Rozdział 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zgodnie z art. 139 oraz 140 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zostanie zawarta w formie pisemnej, wg wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 

3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  
o dostępie do informacji publicznej. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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Rozdział 21. Informacje dot. danych osobowych wykonawców w związku z wejściem w 
życie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 
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 informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający, o którym  mowa w rozdziale I; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod 

adresem  iod@lipnicawielka.pl ; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy; 

5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.97 ust.1 ustawy, 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; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jego dotyczących danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników), 
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c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Wykonawcy: 

a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; 

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO. 

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

Rozdział 23.  Inne informacje 
1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 
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6) Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

7) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
niniejszego zamówienia. 

8) Zamawiający nie przeprowadził żadnej z procedur, w tym dialogu technicznego, o 
których mowa w art.31a ustawy.  

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

10) Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogu 
elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość. 

11) Informacje dotyczące postępowania ani informacje przekazywane 
Wykonawcom w toku postepowania nie maja charakteru poufnego. 

12) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia niniejszego 
postępowania w przypadku, o którym mowa w art.93 ust.1a ustawy, tj. w przypadku 
nieprzyznania pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

 

Rozdział 24.   Załączniki do SIWZ 
Załącznik nr 1  Wzór formularz oferty,       

Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 25a ust. 1- spełnianie warunków 

Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 25a ust. 1- brak podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 5 Wykaz osób  

Załącznik Nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa   

Załącznik nr 7 Dokumentacja: przedmiary, STWiOR 

 
 
 

  


